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Resumo 

Esta pesquisa visa conhecer melhor o trabalho realizado em instituições que se ocupam 

de crianças entre os 6 e os 12 anos de idade, comummente designadas por ATL – Actividades 

de Tempos Livres –, tentando perceber como é que o tempo livre das crianças é pensado e 

tratado nesses espaços. Para isso, centramos a nossa atenção em duas instituições com o mesmo 

enquadramento jurídico e administrativo, mas com soluções organizativas e pedagógicas muito 

diferenciadas, constituindo assim exemplo de duas situações «tipo» de apoio à infância. Esta 

dissertação dá conta dos principais constrangimentos (internos e externos) a que estão sujeitas 

estas instituições, explicitando e procurando o sentido das principais actividades que norteiam o 

quotidiano das crianças. Todo este trabalho foi guiado por uma preocupação fundamental: 

estabelecer as condições para reabilitar o brincar das crianças. 

 

Résumée 

Cette recherche a le but de mieux connaître le travail réalisé dans des institutions qui 

s’occupent des enfants de 6 à 12 ans, normalement désignées ATL - Activités de Temps Libre -, 

en essayant de comprendre comment on y pense et organise le temps libre des enfants. Pour 

cela, on a centré notre attention dans deux institutions avec le même encadrement juridique et 

administratif, mais avec des solutions organisationnelles et pédagogiques très différenciées, 

constituant deux exemples différents de situations « type » de soutien à l’enfance. Cette 

dissertation analyse les contraintes principales (internes et externes) de ces institutions, en 

explicitant et en cherchant le sens des principales activités qui orientent le quotidien des enfants. 

Tout ce travail a été guidé par une préoccupation fondamentale: établir les conditions pour 

réhabiliter les jeux d’enfants. 

 
Abstract 

The aim of this research is to know the work of the institutions that take care of children 

between 6 and 12 years old, commonly known as ATL – Free Time Activities, trying to 

understand how children’s free time is thought in those spaces. For this, we have studied two 

institutions with the same juridical and administrative framing, but with different organizational 

and pedagogical proposals, therefore constituting relevant examples of different approaches of 

childhood care. This thesis illustrates the main constraints (internal and external) to which these 

institutions are normally exposed, presenting and trying to understand the meaning of the 

principal daily activities of children. All this work was carried out with one main concern: to 

establish the conditions to rehabilitate the children playing. 
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ABERTURA  

 

Pela sua imaturidade bio-social e dependência dos adultos, as crianças têm, nas nossas cidades, 

direitos limitados: não podem correr à vontade, gritar, escrever nas paredes, saltar, cantar alto, 

fazer barulho, pendurar-se nos espaços exteriores, subir às árvores, saltitar, nem sequer 

esconder-se dos adultos para pensar, quando estes não as entendem. Os lugares de brincadeira e 

esconderijo, lugares que estimulam a exploração e a transgressão de todo o tipo de limites, 

possibilitando formas de transformar o mundo, estão em extinção nos grandes centros urbanos. 

As crianças, submetidas a pressões educativas, pragmáticas e intelectuais excessivas, 

“rebentam” pelo comportamento. A existência mais ou menos generalizada de instituições para 

acompanhamento escolar, fora da escola, como é o caso dos Centros para Actividades de Tempo 

Livre, constitui em si mesma um fenómeno social gerador de transformações no modo de vida 

das crianças, nos seus hábitos, na sua maneira de pensar, conviver e crescer. Os adultos têm tido 

dificuldade em encontrar fórmulas interessantes que lhes permitam dar conta de uma coisa tão 

simples e complexa como é entender as crianças e fazer da sua vida uma infância de agradáveis 

lembranças. As crianças acomodam-se ou resistem a um quotidiano preenchido por tarefas, em 

espaços fechados com gente de todo o tamanho e de todos os jeitos, que supostamente as 

“entretêm”. Numa sociedade em que “incessantemente se afirma o primado do trabalho 

(produtivo) sobre o lazer (inútil) e da razão (objectiva) sobre a fantasia (irreal) não admira, pois, 

que as sucessivas aquisições que são proporcionadas às crianças em vez de constituírem novos 

apelos ao imaginário, sejam o contrário, novas pontes para o real”, como refere Agostinho 

Ribeiro (1988: 4). Da visão das crianças sobre o mundo monstruoso, apopléctico, tentacular, 

atropelante e todavia sedutor já nos falava o Amadeu de “Cinco Réis de Gente”, da capacidade 

de sonhar, imaginar e aventurar no tempo livre fala-nos o Zézé de “O Meu Pé de Laranja Lima”. 

E nós? Nós inventamos uma solução nova: fazemos de conta que não vemos. Neste sentido, e 

para recuperar a criatividade das crianças, é preciso encontrar um diálogo produtivo junto das 

crianças e jovens, das escolas e professores, dos pais e encarregados de educação e do público 

em geral, pois que nos parece absolutamente necessário e urgente reabilitar o brincar e 

sobretudo o brincar com os outros (os amigos), o “brincar com”. “Brincar e sonhar (ou brincar 

sonhando) é algo que nos permite crescer e encontrar ideias, novas acções educativas ou 

reeducativas, quer se trate de crianças ou adultos, na área do conhecimento, do auto-conceito ou 

da interacção social, devemos começar por estabelecer as condições para se poder brincar” 

(Ribeiro 1988: 4). 
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I - Introdução 

 

Esta pesquisa surgiu da vontade de conhecer melhor o trabalho realizado em 

instituições que se ocupam de crianças entre os 6 e os 12 anos de idade, comummente 

designadas por ATL - Actividades de Tempos Livres -, discutindo simultaneamente os 

conceitos em que se baseiam. Pela nossa experiência anterior no trabalho de animação 

sócio-cultural desenvolvido em Centros Sociais, nomeadamente na valência de ATL, 

situados em bairros sociais do Porto, verificamos que as crianças passam aí uma parte 

considerável do seu tempo diário, de segunda a sexta-feira, sendo que no tempo restante 

ou estão na escola ou em casa.  

Um entendimento do ambiente em que a criança se encontra é importante porque 

antes de mais esse ambiente indica à própria criança o que esta pode fazer. Uma sala 

grande – um polivalente ou um bom recreio no exterior – pode convidar à correria e ao 

movimento. Uma sala pequena, contenha o que contiver, pode restringir a sua liberdade 

natural. O ambiente no ATL, sendo o interface entre o educador e a criança, permite 

compreender melhor as possibilidades do que se pode fazer, que tipo de actividades se 

podem desenvolver.  

Os modelos e espaços de atendimento para crianças (jardins de infância, parques 

infantis, hospitais, museus, centros comerciais ou mesmo os MacDonalds), com os seus 

desenhos nas paredes, revistas e brinquedos, mobiliário e equipamentos adequados ao 

seu tamanho, são reveladores de como a importância do espaço para a criança já é 

geralmente entendida pelos adultos que por eles se responsabilizam como condição do 

seu bem-estar e equilíbrio sócio-emocional. Mesmo muitos espaços domésticos têm 

preocupações a este nível.  

Os contextos educativos para-escolares, como os ATL, reproduzem na maior 

parte das vezes o ambiente escolar, ou seja, basicamente um conjunto de mesas com 

cadeiras alinhadas umas atrás das outras, onde as crianças podem fazer os “trabalhos de 

casa”, entre outras actividades. No tipo de espaços que observámos (e vivemos), quase 

se poderia dizer que tudo se faz à mesa. As crianças almoçam e lancham, desenham e 

pintam, jogam, conversam (ou estão caladas) sempre à mesa. Podemos mesmo vê-las a 

descansar, depois de almoço, com a cabeça entre os braços pousados na mesa. Não há 

ainda experiência de fazer ginástica à mesa, mas... para lá caminhamos, se estes espaços 
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continuarem a ser organizados em função da necessidade de existirem e não em função 

da existência das crianças. 

Durante a semana e nas horas normais de trabalho, as crianças, quando não estão 

na escola, estão no ATL. O que isto quer dizer é que nunca saem dum ambiente 

semelhante, marcadamente organizado em função de pressupostos educativos e sociais 

que negligenciam e que secundarizam (para não dizer desprezam) os aspectos vitais e 

lúdicos das crianças. Dado isto, e tendo em conta que os aspectos escolares são centrais 

na organização diária do seu tempo, torna-se-nos evidente que será necessário inverter a 

situação protegendo a liberdade das crianças que têm, em primeiro lugar e sobretudo, de 

brincar e organizar as suas brincadeiras.  

A estas dificuldades acrescem ainda aquelas que os pais e encarregados de 

educação deixam entender relativamente ao apoio logístico e à natureza desse apoio. 

Por um lado, quando o pai e a mãe trabalham, a questão parece ser a seguinte: “Onde 

ficam as crianças”? Por outro lado, se o pai e a mãe têm pouca disponibilidade ou pouca 

preparação para ajudar as crianças, a pergunta é: “Quem ajuda nos trabalhos de casa”? 

Não se trata, propriamente, de colocar em causa a necessidade destes espaços, 

vulgarmente designados por ATL. O conceito de ATL comporta uma dificuldade que se 

relaciona com o facto de a sigla ser usada pela linguagem comum sem precisão, e de 

haver uma transposição mecânica do seu uso para a linguagem do campo educativo. 

Pretende-se, antes, precisar o conceito e as práticas destas instituições, observando 

sobretudo a forma como nelas a ocupação e a liberdade “vivem” juntas.  

Dado este tema “Tempo Livre” ter sido ainda muito pouco estudado na sua 

relação com o contexto educativo das crianças, tivemos necessidade de fazer uma 

pesquisa bibliográfica de um modo amplo e geral, de forma a podermos compreender 

essa realidade e suportar a reflexão sobre o uso e a institucionalização do conceito de 

tempo livre no processo educativo e de vida das crianças. 

Perante a estranheza de encontrar o conceito de “Tempo Livre” aplicado a esta 

faixa etária (6/12 anos de idade) completamente naturalizado, fomos compelidos a um 

esforço de focagem e atenção que significou dar prioridade a esta parte da pesquisa. 

Neste sentido, fizemos uma pesquisa intensa e extensa de que dá conta a nossa 

bibliografia, por nos parecer importante não perder este trabalho de recolha, que mesmo 

não se relacionando directamente com as crianças é essencial para perceber como 

relativamente a elas se pode colocar este tema.   
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No essencial, este texto está dividido em quatro capítulos, que se fazem 

anteceder por uma introdução, finalizando com uma conclusão. No Capítulo I (Tempo 

Livre e ATL), fazemos uma breve abordagem conceptual em torno do tema em estudo 

(deixando para a bibliografia comentada uma referência mais circunstanciada às leituras 

que se revelou necessário fazer); uma referência à noção de tempo livre na legislação; e 

uma contextualização relacionada com a forma como apareceram e se organizaram os 

espaços socioeducativos destinados a crianças, assim como uma caracterização 

socioprofissional dos educadores/as que neles trabalham. 

Estudar os espaços que as crianças frequentam pressupõe escutar e observar o 

espaço social, inserindo-o num espaço geográfico e cultural mais vasto. Pressupõe 

analisar as práticas sociais e as representações que as crianças e os adultos têm dos 

locais onde habitam, tendo em conta as condições de produção cultural dessas 

representações e práticas. Neste sentido, no Capítulo II (A Cidade, as Instituições e os 

Bairros), fazemos uma descrição da forma como foi arquitectado e estruturado o seu 

espaço social e cultural, sentindo a necessidade de mostrar o pulsar da vida no 

quotidiano do(s) bairro(s). Esta é uma perspectiva que converge com estudos de 

diversos autores: Fernandes (2002), Feixa (2002), Morris e Hess (1975), Pereira (1995), 

Prost (1991), Rémy e Voyé (1997), Savage e Warde (2002), Silvano (2001) entre 

outros. 

 No Capítulo III (Considerações Metodológicas) fazemos a descrição do 

percurso da investigação, indicando as técnicas de pesquisa utilizadas. 

 O Capítulo IV (ATL uma Pesquisa de Terreno) foca directamente as 

instituições que nos serviram de exemplo, dando conta dos principais constrangimentos 

(internos e externos) a que estão sujeitas, explicitando e procurando o sentido das 

principais actividades que norteiam o quotidiano das crianças. 

Foram integrados excertos das entrevistas no corpo do texto, (sempre em 

itálico1), aproximando a nossa análise da realidade que estudámos e por forma a 

valorizar os discursos e os percursos dos nossos entrevistados como parte fundamental 

da nossa investigação.  

                                                 
1 Nota importante: todas as frases em itálico que aparecem no corpo do texto são citações dos nossos 
entrevistados. 
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II - Precisão de conceitos utilizados 

 

No início de qualquer trabalho, é fundamental a definição precisa dos conceitos, 

pelo menos do ou dos conceitos centrais que vão ser utilizados, já que é frequente que 

ao mesmo termo possam estar associados conceitos diferentes, gerando uma grande 

dificuldade de interpretação do sentido e do conteúdo da exposição. 

Não se ignora que estes procedimentos de instauração de sentido, que 

desempenham um papel fundamental nos momentos iniciais de qualquer trabalho 

teórico, são eles já, de certa forma, condicionados pela perspectiva que temos de todo o 

trabalho em que os conceitos que se estão a definir vão ser utilizados, numa inevitável 

circularidade em que o preâmbulo à reflexão é já um momento, não dos menos 

importantes, dessa reflexão. 

Este trabalho tem como tema central as “actividades de tempos livres”: nesta 

expressão, constituída por três termos principais, consideramos crítica a definição de 

“livre” (e consequentemente de “tempo livre”) já que as definições de “actividade” e de 

“tempo” não parecem nesta fase tão problemáticas. 

 

Neste contexto há, no entanto, dois problemas essenciais:  

- por um lado, saber o que é, como se define e caracteriza o “tempo livre”;  

- por outro, saber se as instituições designadas por “ATL” se destinam a utilizar um 

tempo das crianças que estava livre, fazendo com que deixe de ser “tempo livre” 

passando a ser outra coisa (tempo ocupado, tempo escolarizado, tempo aproveitado, 

tempo educativo ou o que seja) ou se, pelo contrário, são instituições que têm por 

objectivo actuar durante determinada parte do dia com crianças com vista a que um 

certo tempo que elas têm como livre possa manter-se livre, eventualmente até mais livre 

ou com uma liberdade com mais qualidade do que aquela que esse tempo das crianças 

teria sem os ATL. 

 

O que quer dizer “livre” na expressão “tempo livre”? 

 

Comecemos por alguns exemplos que, embora algo afastados do nosso campo 

de estudo, se podem revelar úteis neste momento para clarificar o conceito. 
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Quando perguntamos a um táxi se está livre, para entrarmos com vista a fazer 

uma deslocação, entendemos que: 1) só podemos entrar se o táxi estiver livre; e 2) se 

entramos e iniciamos uma deslocação, o táxi deixou de estar livre. Neste caso, a 

condição de “livre” é uma condição necessária para a interacção e o início da interacção 

anula essa condição, acaba com a liberdade, só voltando o táxi a estar livre quando nós 

terminamos a viagem e saímos. 

O mesmo poderíamos dizer de um quarto de banho público: perguntamos se está 

livre para podermos usar (ou lemos no fecho da porta), e quando o começamos a usar 

deixa de estar livre passando a ostentar a designação de “ocupado”, voltando ao estado 

de livre quando acabamos de o utilizar. 

Em muitas situações se aplica este tipo de concepção ao tempo, considerando 

que o tempo está livre se não está prevista nem em curso qualquer actividade, e que está 

ocupado se no seu decorrer acontecem actividades. Mas esta, sendo embora uma 

interpretação comum, está longe de esgotar o tema. 

 

Voltemos aos exemplos: considere-se um prisioneiro condenado a um ano de 

prisão, que passa esse ano entre a cela e o recreio, sem desenvolver nenhuma actividade 

especial, isto é, sem nenhuma ocupação assinalável. Seria de uma cruel ironia 

afirmarmos que esse prisioneiro tem todo um ano de tempo livre. Porque a pena que lhe 

foi aplicada consiste exactamente em retirar a liberdade a um certo tempo da sua vida, 

neste caso um ano. No entanto, de acordo com as definições acima referidas, o seu 

tempo, na medida em que não está ocupado seria, portanto, um tempo livre. 

Este exemplo leva-nos a fazer uma outra distinção: o que se opõe ao tempo 

ocupado não é o tempo livre mas, simplesmente, o tempo desocupado, o qual pode 

estar ou ser livre ou não.  

Esta distinção leva-nos então a procurar uma outra definição de tempo livre, uma 

definição que inclua precisamente a liberdade, como aliás nos parece que resultaria 

óbvio numa interpretação mais próxima do sentido literal da palavra. 

Num dicionário de língua portuguesa, encontramos o seguinte significado: 

Livre - adj. que tem liberdade, independente, não comprometido, não monopolizado, 

espontâneo; adv. à vontade, em liberdade. 

Por esta outra definição, o tempo livre seria então um tempo com liberdade, 

independente, não comprometido, não monopolizado, em que a pessoa que dele dispõe 
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actua à vontade, em liberdade. Repare-se que não estaria aqui incluída nenhuma noção 

de ocupação ou de desocupação. Mas está seguramente afirmado que uma eventual 

ocupação com qualquer actividade, ou a ausência de actividade, resulta de uma opção 

tomada com todo o à-vontade, com total liberdade. Assim, o tempo livre será o tempo 

em que escolhemos fazer ou não fazer o que queremos, e não aquilo que os outros nos 

impõem ou sugerem. 

Na sequência deste raciocínio, o contrário do tempo livre será, portanto, o tempo 

em que somos condicionados e obrigados a fazer coisas que não derivam apenas da 

nossa vontade livre. 

Nesta perspectiva, podemos ter tempo livremente ocupado e podemos ter tempo 

de inactividade forçada, isto é, pode haver tempo livre ocupado ou desocupado e tempo 

não livre por forçada ocupação ou forçada desocupação. 

 

No que se refere ao tempo das crianças que são objecto do nosso estudo, isto é, 

ao que se passa com elas nos dias úteis (de segunda a sexta), na escola e, sobretudo, no 

tempo que medeia entre a escola e o regresso a casa, em que eventualmente frequentam 

um ATL, iremos concentrar o estudo na característica do seu tempo, nomeadamente no 

que respeita à ocupação e sobretudo à liberdade.  

E tentaremos ver também se o conceito e as práticas dos ATL as filiam em 

alguma das definições de tempo livre que apresentámos, já que esta expressão – “tempo 

livre” –, figurando na própria designação da instituição, será certamente central na sua 

actividade. 

Estudaremos, por outro lado, conforme se sugeriu acima, se o objectivo dos ATL 

é proporcionar às crianças mais tempo livre (ou tempo mais livre) ou se o que se 

pretende é ocupar esse tempo que, caso contrário, por não ser “devidamente” ocupado, 

seria “apenas” tempo livre.  

Note-se que, segundo a primeira definição de tempo livre atrás apresentada, o 

início da interacção é o fim do tempo livre, ao passo que no âmbito da segunda 

definição, o tempo pode ser livre antes e durante a interacção, e pode até acontecer que 

uma interacção seja condição da sua liberdade ou, pelo menos, possa contribuir para 

aprofundar e consolidar a condição de liberdade do tempo. 

Reconhecer-se-á que, para a relação diária das crianças com os ATL, adoptar-se 

uma ou outra perspectiva poderá fazer toda a diferença. 
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Capítulo I 

 

Tempo Livre e ATL 
 

O que é o tempo livre? 

É fazer o que nos apetece...  

Antes do recreio são os trabalhos... depois do recreio os tempos livres 

 é fazer o que queremos.... 
(as crianças) 

 

 

 
 



 13

Do Lazer ao Tempo Livre: uma nova etapa no estudo do tempo social 

 

Historicamente, o tempo livre é concebido como um tempo “ganho” ao trabalho, 

muitas vezes indistintamente associado à origem do tempo escolar, ao repouso, à 

recuperação física, ao divertimento, mas adquirindo progressivamente finalidades 

diversas e conteúdos adequados ao mundo moderno. Este processo histórico da 

descoberta do tempo livre não foi, contudo, feito de uma só vez, atravessou diversas 

mudanças sociais, várias crises económicas (Pronovost, 1996). O tempo libertado pelo 

trabalho produtivo foi primeiramente concebido como tempo reparador das forças 

produtivas, tornando-se cada vez mais um tempo decisivo para novas práticas culturais 

que tendem a reduzir os constrangimentos provocados pelo trabalho depois de todas as 

outras obrigações institucionais e familiares.  

Friedmann (1968) referido por Sue (1994) deu um novo impulso à sociologia do 

trabalho, sendo um dos expoentes daquilo a que Freire (2001) chama de paradigma do 

determinismo tecnológico, desenvolvido a partir da década de 1950, em França. 

Relativizando o tempo de trabalho e concentrando-se no tempo de lazer, o autor 

desenvolve a “teoria da compensação do tempo de trabalho”, a partir da qual se 

conceptualiza o trabalho como determinante principal, pelo que o lazer não se pode 

estudar senão em função do tempo de trabalho. Segundo ele, o lazer só pode ser 

estudado como resultado da diminuição do tempo de trabalho. O acréscimo de “tempo-

livre”, considerava o autor, dá muitas vezes origem quer à multiplicação dos duplos 

empregos ou da busca de rendimentos suplementares, quer à existência de um tempo 

colonizado por todo o tipo de organizações de recreio que tornam os trabalhadores em 

“crianças atrasadas que brincam sob vigilância eficiente” (Friedmann, 1968: 256). No 

enatanto, apesar de Friedmann dedicar alguma atenção a este tema, será apenas com 

Dumazedier que esta perspectiva vai ser invertida, uma vez que de acordo com aquele é 

necessário estudar o lazer como um tempo que possui características próprias2. Assim, 

nasce uma nova sociologia: a do lazer. Como todos os fenómenos sociais o lazer é o 

produto e o produtor de múltiplas condicionantes que entram em interacção. Mas para 

compreender esses condicionantes, é necessário analisá-las do ponto de vista do lazer 

                                                 
2 Para o esclarecimento desta questão, é importante a consulta da bibliografia comentada, onde são 
revistos, com um pouco mais de pormenor, estes autores e as suas obras, assim como outros que foram 
relevantes para esta pesquisa. 
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enquanto tal e não do ponto de vista do trabalho. Segundo a perspectiva de Dumazedier 

(1962), o lazer pode ter pelo menos três funções: repouso, divertimento e 

desenvolvimento, consoante as posições pedagógicas, políticas e sociais assumidas 

institucional ou pessoalmente, o que torna o seu estudo cada vez mais pertinente e 

legítimo para esclarecer o seu papel na evolução social.  

A passagem progressiva da noção de tempo de lazer para tempo livre marca uma 

nova etapa no estudo do tempo social, dando maior amplitude à sociologia do lazer, que 

vai assim libertar-se de uma ligação de dependência relativamente ao trabalho. 

Enquanto que o lazer está ligado a uma lógica de actividades simbólicas como férias, 

desporto, televisão etc., actividades concebidas como de divertimento, fúteis, inúteis e 

por vezes acessórias, a noção de tempo livre já não permite falar de actividades 

supérfluas, uma vez que estas ocupam um tempo cada vez mais essencial no quotidiano 

das pessoas. O uso do tempo livre multiplica-se com frequência em pequenos trabalhos 

(biscates), em formação e autoformação, em actividades de socialização e ainda na 

realização de actividades educativas, sociais, culturais, artísticas e desportivas diversas, 

entre outras, como refere Dumazedier (1988). Assim, e segundo este autor, é necessário 

combater a ignorância sobre a importância do significado da revolução do tempo livre e 

do seu impacto na vida quotidiana. 

O lazer e o tempo livre que o sustenta constituem um dado cultural 

fundamental, como defendem Guibert e Jumel (1997), Durantaye (1993), Pronovost 

(1993), Bellefleur (2002) e D’Épinay (1982), e é observando a expansão das práticas 

de lazer que se desenvolve a noção de tempo livre como factor capital e decisivo para 

compreender as mutações e o sentido da mudança social nas sociedades industriais. 

Dada a multiplicidade de actividades que se podem conceber e realizar neste tempo, 

passa-se de uma lógica de actividade para uma lógica temporal simbolizada pela 

noção de tempo livre, que se torna assim a noção central da sociologia do lazer. 

“Todas as actividade de lazer são actividades de tempo livre, mas nem todas as 

actividades de tempo livre são de lazer”, como refere Elias (1992: 145). No que 

respeita às crianças, os esforços de investigação sobre o seu tempo livre têm-se 

concentrado - como sublinhava também Elias (1992) - em determinadas áreas-limite 

do lazer, dando-se um grande destaque à televisão (como acontece nos trabalhos de 

Herrero (1998), Lurçat (1995), Pinto (2000) e Schmidt (1994), entre outros), talvez 

pelo facto de preencherem uma fracção de tempo maior do que as outras actividades.  



 15

Para Pronovost (1996), o lazer como tempo social específico, espaço de práticas, 

produtor de valores, constitui a chave para compreender as mudanças culturais e, mais 

especificamente, a dinâmica social produzida pela sociedade industrial. Elaborando a 

problemática da sociologia do tempo para dar uma maior significação à verdadeira 

explosão do tempo livre a que assistimos hoje, este autor aprofunda e dá uma nova 

dimensão à heterogeneidade e diversidade dos tipos de tempos sociais da actualidade. 

Não se pode compreender a diversidade dos tempos da vida quotidiana das crianças sem 

abordar as instituições sociais, os seus ritmos, o tempo de trabalho dos pais e sem 

analisar os constrangimentos impostos pelos ritmos escolares sobre o tempo livre. Os 

tempos sociais, resultado do crescimento de um tempo social para cada cidadão, podem 

ser desmultiplicados como entendermos, o que não impede que na sociedade ocidental 

trabalho e tempo livre estejam no coração da estruturação dos tempos sociais e 

representem os “tempos fortes da consciência colectiva”, segundo a expressão de 

Durkheim citada por Sue (1994: 114). 

No que respeita ao nosso estudo, parece-nos ser possível afirmar que o 

alargamento da noção de tempo livre transformou as práticas culturais e educativas em 

instrumento de intervenção social, permitindo a actuação de um cada vez maior número 

de profissionais em instituições com vocação específica, de que os ATL são exemplo. O 

tempo livre é, assim, visto como um tempo de equilíbrio individual e social, como aliás 

refere Dartvelle (s/d: 14). 

Se averiguarmos até que ponto as crianças são objecto de concepções e 

interesses muitas vezes opostos, mas suficientemente poderosos para gerar uma rede 

institucional em plena expansão (Mollo-Bouvier, 1995), verificaremos como a 

institucionalização dos tempos livres está relacionada com a estrutura económica da 

nossa sociedade. O funcionamento dessas instituições “permite optimizar o trabalho dos 

pais, assim como os seus lazeres e as suas actividades enquanto consumidores” (idem: 

111). Mesmo assim, como salienta Bellefleur (2002), não chega reconhecer a 

institucionalização do tempo livre como tempo social, acreditado, é necessário que este 

tempo gere os seus próprios conteúdos e valores, ideia que é também reiterada, por 

exemplo, por Pronovost no seu estudo sobre a sociologia do tempo.  

No que respeita ao tempo livre das crianças em idade escolar, como as deste 

estudo, o tempo livre tem sido concebido como um tempo destinado ao 

desenvolvimento de actividades formativas. Esta perspectiva é suportada pelo conteúdo 
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da LBSE DL nº 46/86 de 14 de Outubro, que refere, no artigo 3º, que o tempo livre deve 

“contribuir para a realização pessoal e comunitária dos indivíduos, não só pela formação 

para o sistema de ocupações socialmente úteis, mas ainda pela prática e aprendizagem 

da utilização criativa dos tempos livres” (quadro 15 – anexo 2 XI). Ora, esta utilização 

dos tempos livres das crianças, prevista na LBSE, assim como noutros documentos 

emanados pela Segurança Social, leva a que os adultos educadores/as predeterminem o 

que estas devem fazer, quer no âmbito do espaço curricular escolar, quer no extra-

curricular escolar, quer ainda nos espaços não escolares como os ATL. Consideram-se 

mesmo muitas vezes as actividades que são desenvolvidas nestes últimos espaços como 

actividades extra-curriculares (constatação que fizemos, aliás, em alguns documentos 

das instituições em estudo). Neste sentido, estes conceitos – actividades extra-

curriculares, actividades extra-escolares e actividades de tempos livres – aparecem 

frequentemente como se fossem da mesma natureza.  

Ao procurarmos entender o sentido relacionado com o uso deste tempo das 

crianças, chegámos à conclusão de que os estudos feitos por diversos autores que se têm 

dedicado a esta questão se agrupam em pelo menos três eixos. Cada um deles 

corresponde a uma forma diferente de tratar esta problemática. Esta conceptualização 

permite-nos perceber as grandes tendências no que diz respeito à abordagem dos tempos 

livres e como se situam em relação a elas os principais autores com que tomámos 

contacto e que referenciamos (sendo que para se ter uma ideia mais precisa das 

temáticas que cada um desenvolve se pode recorrer à bibliografia comentada que consta 

no final desta tese). 

O primeiro eixo, do nosso ponto de vista, corresponde aos trabalhos de autores 

que consideram que as crianças têm tempo livre que é necessário ocupar, enfatizando a 

necessidade de o preencher com actividades para que deixe de ser um tempo “perigoso”, 

“prejudicial” e mal aproveitado. Encontram-se nesta linha, entre outros autores, 

Almeida (1989)3 e Marques (1997). Aqueles que se incluem nesta perspectiva 

prescrevem uma postura de vigilância sobre esse tempo das crianças e jovens, propondo 

soluções que vivem de uma certa ambiguidade entre aquilo que é aceite como 

socialmente correcto – clubes, em regra escolares, entre outros espaços com actividades 

diferenciadas – e uma certa vontade de temperar e regular a sua autonomia.  

                                                 
3 Na bibliografia comentada fazemos uma referência a estes autores e suas obras. 
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Um segundo tipo de abordagem pode agrupar aqueles autores que consideram 

que o tempo livre se converteu num espaço legítimo para a intervenção educativa 

específica (sobretudo com crianças), diferente daquele utilizado na escola ou na família, 

propondo que este seja um tempo de formação, uma vez que o tempo livre das crianças 

constitui uma preocupação das diferentes instituições que organizam o quotidiano das 

crianças e jovens e onde esta questão se coloca como problema e/ou solução. Nesta 

perspectiva se encontram muitos dos que vêm recentemente escrevendo sobre este tema, 

nomeadamente Balerdi (1989), Cuenca (1983), Mardomingo (1999), Petrus (1998), 

Rovira e Trilla (2004), entre outros. 

Pensamos que um terceiro grupo de autores corresponde ao conjunto dos que 

consideram que o estudo e a reflexão sobre este tempo, que existe para além das 

actividades obrigatórias e que tem sido objecto de constrangimentos vários, envolve 

dificuldades epistemológicas e metodológicas, uma vez que na sociedade moderna os 

espaços onde as crianças podem tomar as suas próprias decisões são praticamente 

inexistentes. Assim, e considerando que é sobretudo na relação com o tempo livre que a 

vida das crianças tem sido menos estudada, estes autores/as partem de diferentes 

reflexões e experiências de terreno para enfatizar, por um lado, a vontade de reabilitar o 

sentido da actividade lúdica como componente essencial deste tempo e, por outro, a 

necessidade de se precisar o que significa este tempo correlativo da liberdade. É nesta 

perspectiva que consideramos encontrarem-se autores como Belloni (1994), Lauwe, 

Bonnin, Mayeur, Perrot e Soudiere (1980), Lavenu (2002), Mendes (2000), Neto (1994) 

e Sastre (1998), entre outros. 

 

ATL: um vazio legal? 

 

O crescimento deste sector de apoio à infância e juventude através da 

implementação de subsídios surge a par da criação de programas de ocupação de 

tempos livres para crianças e jovens, inaugurando em Portugal uma política do tempo 

livre (quadro 16 em anexo), como provam os incentivos criados pelos organismos 

públicos, que têm crescido nos últimos anos:  

- Programas de apoio e incentivo à criação de equipamentos sociais do 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade, nos quais se enquadram as instituições em 

estudo; 
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- Programas do IPJ – Instituto Português da Juventude / SEJ – Secretaria de 

Estado da Cultura, que não só têm à disposição dos mais jovens programas de ocupação 

de tempos livres – OTL – que visam promover a ocupação dos tempos livres das 

crianças e dos jovens, como também programas ocupacionais que visam proporcionar a 

conquista de hábitos de voluntariado de apoio a instituições de solidariedade social, 

criando condições para que jovens monitores possam ocupar o seu tempo de forma 

considerada útil, auferindo uma bolsa; 

- Programas que resultam do despacho conjunto do Ministério da Educação e do 

Ministério para a Qualificação e o Emprego 132/A/ME/MQE/96, executados pelo IEFP 

– Instituto de Emprego e Formação Profissional, que constituem incentivo e apoio à 

criação de emprego, desenvolvendo actividades de ocupação de tempos livres em 

escolas, e garantindo o pagamento de subsídios aos profissionais envolvidos, desde que 

estejam desempregados e tenham pelo menos o 11º ano de escolaridade, assim como 

perfil adequado para o exercício das actividades de ocupação do tempo livre dos mais 

jovens; 

- Criação de espaços de animação dos “tempos livres” em escolas do Ensino 

Básico. 

A criação de Centros de Actividades de Tempos Livres4 sem fins lucrativos, 

nomeadamente os que pertencem às Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

como as do nosso estudo supervisionadas pela Segurança Social, não tem 

enquadramento legal, nem qualquer tipo de regulamentação, a não ser a que as próprias 

instituições prevêem nos seus estatutos e regulamentos internos. No único documento 

existente, o Decreto-Lei nº 30/89 de 24 de Janeiro, completado pelo Despacho 

Normativo 96/89, pode ler-se: 

 “O DL nº 30/89 veio sujeitar obrigatoriamente a licenciamento prévio a instalação e 

o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem actividades de apoio social 

no âmbito da acção social exercida pela Segurança Social, prevendo no seu artigo 43ª 

que as normas que regulem as condições de instalação e funcionamento constem de 

diploma autónomo. Assim, e tendo em conta os princípios estabelecidos neste DL, 

são aprovadas as normas Reguladoras das Condições de Instalação e Funcionamento 

dos Centros de Actividades de Tempos Livres” (DR nº 243 de 21-10-89: 4649). 
 

                                                 
4 De acordo com o DL nº 30/89, “consideram-se centros de actividades de tempos livres os 
estabelecimentos que acolham um número igual ou superior a cinco crianças em simultâneo”, 
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E no Artigo 4º do mesmo D.L.: 
“o presente diploma não se aplica: 

a) aos estabelecimentos das instituições particulares de solidariedade social; b) aos 

estabelecimentos particulares cujo licenciamento e tutela seja da competência do 

Ministério da Educação: c) aos estabelecimentos oficiais geridos por organismos da 

Administração Pública, central, regional e local” (DR nº20 24-01-89: 312). 

 

Este é é o caso, por exemplo, dos CATL que pertencem a IPSS, a associações de pais, 

Juntas de Freguesia ou outros. 
 

No DL nº 133-A/97 de 30-05-1997, que substitui o DL nº30/89 de 24 Janeiro, 

estabelece-se uma nova regulamentação, mas também somente para estabelecimentos 

privados:  
“ São excluídos do âmbito da aplicação do diploma as instituições particulares de 

solidariedade social abrangidas por acordos de cooperação, por se entender que 

através de acordos se poderá atingir objectivo idêntico ao do licenciamento, no que 

respeita à exigência e condições adequadas de funcionamento” (DR nº 124 de 

30.05.97:2624-2)  

 

Esta disposição é reforçada no artigo 3º do mesmo DL. De facto, este mesmo 

documento é um documento orientador utilizado pelos Técnicos de Serviço Social, 

aquando do estabelecimento de acordos de cooperação, mas não vincula a instituição, já 

que não existe enquadramento legal, como refere a responsável da Segurança Social: no 

fundo nós utilizamos sempre este documento, que é o único que existe, mas o ATL não 

tem enquadramento legal. O Ministério da Educação não se interessa pelo assunto e 

refere que não é nada com eles. Nós tentamos fazer o que podemos. Com a falta de 

recursos humanos acabamos a nem ter tempo para visitar as instituições como seria 

desejável. 

Ou seja, de acordo com os D.L. e D.N. apresentados mais acima, e por tudo o 

que já foi dito, os Centros de Actividades de Tempos Livres que desenvolvem apoio 

social e que são, do ponto de vista jurídico, IPSS, não são abrangidos pela lei. Do 

mesmo modo, os estabelecimentos oficiais geridos por organismos da Administração 

Pública, central, regional e local assim como todas as instituições privadas que não 

sejam consideradas de apoio social, que se dediquem a criar ocupações para os Tempos 

Livres das crianças também não têm nenhum enquadramento legal. O diploma só obriga 
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a licenciamento as instituições de apoio social no âmbito da acção social exercida pela 

Segurança Social, previsto no artigo 43º (acções de fiscalização): 
“Sem prejuízo da acção inspectiva da competência da Inspecção Geral da 

Segurança Social, compete aos centros regionais, no âmbito da acção fiscalizadora 

dos estabelecimentos abrangidos por este diploma:  

a) Vigiar o cumprimento das normas legais relativas ao licenciamento e às 

condições de funcionamento; b) Instaurar processos de contra-ordenação (...); c) 

promover e acompanhar a execução de sanções (...) d) articular com outros 

organismos da Administração Pública, tendo em vista o cumprimento das 

disposições legais aplicáveis aos estabelecimentos”. 

 

O que isto quer dizer é que qualquer pessoa singular ou entidade empresarial que 

queira rentabilizar o tempo livre das crianças, oferecendo espaços para o efeito, o 

poderá fazer sem estar sujeita a qualquer disposição legal que enquadre a sua actividade, 

tipo de espaço, técnicos e tipo de formação adequada, etc.  

O único documento que legitima a implantação, instalação e funcionamento dos 

CATL é um documento do Núcleo de Documentação Técnica da ex-Direcção Geral da 

Acção Social, com data de Junho de 1998, que estabelece as condições ideais de 

admissão de pessoal, tipo de espaços e de actividades que aí se podem realizar, assim 

como a articulação desejável com as famílias e comunidades. No entanto, este 

documento é desconhecido das instituições a que se refere o nosso estudo. Quando 

confrontadas com o seu conteúdo, os/as responsáveis pelos ATL referiram que se trata 

de um conjunto de orientações gerais que remetem para um funcionamento ideal, 

eventualmente não discutidas com os técnicos que estão diariamente com as crianças, 

muito difíceis de concretizar na prática e que, de qualquer modo, não vinculam as 

instituições.  

Ao fazermos uma análise do conceito de tempo livre nos documentos legais 

(quadro 15 e 16, em anexo), fomo-nos apercebendo como o conceito de tempo livre 

aparece naturalizado como um tempo de formação, através de actividades a ser 

desenvolvidas pelas crianças e jovens com a supervisão dos adultos e dificilmente como 

um tempo de descontracção utilizado pelas crianças de acordo com os seus interesses e 

lógicas.  
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Reconfiguração das estruturas ocupacionais 

 
Nas últimas décadas, o “mundo do trabalho” tem sofrido importantes 

transformações. Em grande medida, o trabalho produtivo industrial, em que a mais-

valia era directamente incorporada numa mercadoria, perde claramente a sua 

importância nos países do capitalismo avançado. O crescimento do sector terciário é um 

dos factores mais importantes na reconfiguração das estruturas ocupacionais, 

nomeadamente em Portugal. Com efeito, o nosso país passou de uma situação em que o 

sector primário era preponderante para uma realidade onde o sector dos serviços é 

maioritário5. A par de uma complexificação tecnológica e organizativa dos processos 

de trabalho, que dá origem a novas funções que não se relacionam directamente com o 

processo produtivo em termos clássicos (e que fazem emergir também situações de 

classe contraditórias), há uma série de tarefas que, na área dos serviços, passaram da 

esfera do trabalho doméstico para o mercado. Na verdade, as famílias exercem uma 

série de serviços que não são remunerados (pense-se, por exemplo, nos serviços 

educativos que prestam, na guarda das crianças assumida por vezes pelos avós, ou nos 

serviços de apoio à doença e à velhice) e assumem-se - particularmente nos países em 

que o Estado-Providência é débil e incompleto6 - como autênticas welfare-families. A 

tendência, contudo, é para que muitas dessas actividades passem ou para a esfera dos 

cuidados prestados pelo Estado (quando este chama a si essas funções) ou para serviços 

prestados pelo mercado. Em grande medida, isto deve-se a transformações nas 

estruturas familiares (as famílias compostas por três gerações7 são, particularmente nos 

meios urbanos, cada vez mais raras, e os papéis relativos à parentalidade alteram-se, 

são cada vez mais numerosas as famílias monoparentais, entre outras mudanças) e à 

emancipação da mulher, nomeadamente com a sua entrada massiva no mercado de 

                                                 
5 Em 1960, o sector primário empregava quase 50% da população, sendo a agricultura, portanto, a 
actividade principal do país. Actualmente, o sector terciário é maioritário, empregando cerca de 60% 
(Almeida, 1994: 66). O caso do nosso país é peculiar, uma vez que nunca tivemos um sector secundário 
maioritário, passando directamente de uma sociedade predominantemente agrícola para uma sociedade de 
serviços. 
6 Boaventura Sousa Santos refere-se a Portugal como um caso de semi-Estado-Providência e algumas 
áreas até de lumpen-Estado-Providência. De acordo com este autor, o Estado português não é um Estado-
Providência no sentido próprio do termo, pelo que “o défice de actuação do Estado português enquanto 
Estado-Providência é parcialmente compensado pela actuação de uma sociedade suficientemente rica em 
relações de comunidade, inter-conhecimento e inter-ajuda, um fenómeno a que chamo sociedade-
providência” (1993: 43). 
7 Referimo-nos aqui às famílias de três gerações em que pais, avós e filhos partilham a mesma habitação. 
Neste tipo de famílias, é frequente os avós tomarem conta dos netos.  
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trabalho8. No caso português, é sobretudo a partir de 1974 que o discurso sobre a 

desvalorização do trabalho doméstico é mais evidente e o trabalho fora de casa passa a 

ser não só necessário para financiar o orçamento familiar como também factor de 

emancipação, autonomia, realização profissional – muito embora a grande maioria das 

mulheres continue a ter, paralelamente, um papel dominante na esfera doméstica9. Por 

outro lado, o desenvolvimento dos serviços nos domínios da educação, lazer, cultura, 

saúde explica em grande parte o desenvolvimento deste novo salariato que recruta 

diferenciadamente mulheres e homens para novas profissões10. 

 

Os locais de guarda 

 

A vontade de responder às necessidades de acolhimento das crianças para 

libertar as mulheres para o mercado de trabalho, deixando as crianças em segurança, 

cria a partir da década de 1970, na Europa Ocidental, um conjunto significativo de 

equipamentos sociais de apoio à infância pensados para dar apoio às famílias (Chaplain 

e  Custos-Lucidi, 2001)11. Tratou-se de um esforço profilático do poder público que se 

impôs a fim de evitar que o envio massivo das mulheres para o mundo do trabalho, fora 

da esfera doméstica, descurasse a saúde das crianças e tivesse como consequência a 

degeneração da população activa. Ou seja, perante o resultado de uma urbanização que 

se materializava num aumento significativo de famílias com reconhecida precariedade 

económica, num mesmo espaço geográfico e social, o prolongamento da esperança de 

vida, assim como perturbações que começam a evidenciar-se na estrutura familiar, 

incitaram o poder público a interessar-se pela socialização das crianças e, desse modo, 

pela sua entrada na vida da cidade. Os equipamentos de acolhimento colectivo 

(Infantários e Centros de Actividades de Tempos Livres) são, então, encarados não só 

                                                 
8 Em Portugal, a proporção de mulheres activas dos 15 aos 64 anos estava já em 1991 acima da média da 
União Europeia. É nos sectores dos serviços que a taxa de actividade feminina é mais notória, sendo no 
sector terciário que a feminização atinge plena expressão (Machado e Costa, 1998: 29). 
9 Convém salientar que este facto era uma preocupação das classes média e média baixa, já que as 
mulheres da classe trabalhadora sempre trabalharam dentro e fora de casa, nas fábricas, no campo, etc. 
Não é possível no âmbito desta pesquisa aprofundar este tema. No entanto, ele liga-se particularmente à 
população do nosso estudo. 
10 As transformações económicas e sociais referidas incluem a mão de obra feminina sobretudo no sector 
dos serviços, reproduzindo-se muitas vezes no mercado de trabalho a divisão de tarefas oriunda do espaço 
doméstico. Assim, entre as funções que são maioritariamente atribuídas à mulheres encontram-se as 
relacionadas com serviços educativos –  tarefas que também na família eram (e são) asseguradas pela 
força de trabalho feminina. 
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como estruturas que têm por função “guardar” as crianças – visão assistencialista –,  

mas como espaços que potenciam um desenvolvimento global e harmonioso da criança 

– visão pedagógica12 – preparando-as para a sua inserção no mundo escolar, como 

referem Cardoso (1993), Guerra et al. (1988), Chaplain e Custos-Lucidi (2001). A 

expansão deste tipo de equipamentos, que resultam da iniciativa de Instituições 

Particulares de Solidariedade Social e de movimentos associativos, com o apoio do 

Estado, joga um papel importante na organização dos tempos livres das crianças. Esses 

equipamentos, sendo de iniciativa religiosa, são ainda marcados por um grande 

militantismo (Mollo-Bouvier, 1995), pondo de uma maneira geral a tónica em projectos 

de educação que procuram combater o “insucesso”13 na escola, levando a que estes 

espaços se tornem centros de apoio à realização dos “trabalhos escolares” comummente 

designados por “trabalhos de casa”. E os “trabalhos de casa” não são coisas sem 

importância na vida das crianças, dos professores e encarregados de educação, muito 

pelo contrário. 

A par desta realidade, há ainda a considerar o facto destes equipamentos, 

nomeadamente os que servem de exemplo a este estudo, estarem sobretudo localizados 

nos bairros camarários (comummente designados por bairros sociais, ou apenas por 

bairros), o que faz com que sejam normalmente “rotulados” de espaços para pobres. As 

crianças que os habitam, sobre as quais tantas vezes o sistema educativo e a sociedade 

em geral constroem preconceitos e generalizações sobre as suas incapacidades e 

défices, nomeadamente relativamente à instituição escolar, ficam dependentes do modo 

como estas visões influenciam a aplicação das políticas sociais e educativas que lhes 

são destinadas e, por outro lado, do maior ou menor bom senso dos adultos 

educadores/as. Se é verdade que encontramos ao longo do nosso estudo elementos que 

nos permitem dizer que há instituições que albergam um conjunto de profissionais cujo 

trabalho em equipa mostra um profundo respeito pelas crianças, sua origem e forma de 

viver, também podemos dizer que encontramos concepções de educação 

estigmatizadoras e pouco fundamentadas, em que a construção da infância se traduz 

                                                                                                                                               
11 No Anexo 2-I damos conta do número de equipamentos - CATL - existentes em 2003 no Porto, 
apoiados pela Segurança Social. 
12 Um tipo de instituição concebida no espírito de funcionamento de tipo pedagógico ou seja, promotora de ideias 
novas sobre um período da vida pouco aprofundado, uma infância que começava a despertar a imagem social (o 
interesse académico e a reflexão científica) para a qual foram criados lugares de acolhimento, instrução e jogo 
(Becchi, 1998:187), como é o caso do ATL. 
13 Faremos uma análise mais detalhada sobre este ponto adiante, quando abordamos a questão do acompanhamento 
escolar, sobre a construção social do “insucesso” escolar. 
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num projecto político de domínio, moralização e domesticação dos quotidianos 

(Almeida, 2000: 19).  

No que respeita ao contexto educativo e à pedagogia dos tempos livres, 

sobretudo quando nos referimos às crianças mais pequenas, tem havido alguma 

dificuldade em compreender o que significa tempo livre sem o opor ao tempo do 

trabalho. Por um lado, os adultos consideram as crianças como reflexo de um modelo 

por eles desejado (Jenks, 2002) e, por outro, a regulação temporal e espacial dos tempos 

das crianças é quase sempre feita de acordo com os ritmos dos adultos (professores/as, 

pais etc.), revelando-se por vezes muito penoso para estas, como refere Perrenoud 

(1995). A pedagogia dos tempos livres tem-se confinado às exigências políticas ou 

educativas, permanecendo em aberto a questão de saber qual a actividade ou actividades 

que melhor possibilitam o exercício da liberdade na ocupação desse tempo. 

Apesar da instrução ser obrigatória, laica e gratuita desde há vários anos, não 

parece ser ainda suficiente, pelo que tem sido considerado normal aproveitar o tempo de 

descanso das crianças para “aperfeiçoar” essa instrução considerada insuficiente e mal 

distribuída. De uma maneira geral, como refere Montandon (1997), os adultos (pais, 

educadores, profissionais da infância) crêem conhecer as crianças porque convivem 

com elas todos os dias, vêem-nas na televisão e cruzam-se com elas a todo o momento e 

porque também já foram crianças. No entanto, este conhecimento tem-se mostrado 

incompleto porque muitas vezes é baseado em informações distantes e pouco precisas. 

De uma maneira geral, não prestamos atenção ao que as crianças nos dizem, às suas 

palavras. Mesmo considerando que diversas áreas do saber como a Psicologia, a 

Antropologia, a Sociologia e as Ciências da Educação têm feito investigação e 

produzido conhecimento sobre o desenvolvimento das crianças, a forma como 

aprendem e as interacções que realizam, tal não tem sido suficiente, uma vez que 

continuam em falta trabalhos que enfatizem e dêem voz às crianças, ou seja, trabalhos 

que explorem a experiência das crianças do seu ponto de vista (Montandon, 1997: 9). O 

conhecimento que temos do mundo das crianças é enganador, já que avaliamos as suas 

interacções e experiências a partir do ponto de vista dos adultos. Não é por acaso, como 

refere esta autora, que “qualificamos de infantil uma reacção menos séria de um adulto” 

(1997: 9). O mesmo poderíamos dizer das representações que os adultos têm da sua 

própria infância ou juventude como um tempo pouco sério, de grande imaturidade e 

irresponsabilidade. Todavia, infantil não é sinónimo de trivial e desarrazoado, já o dizia 
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Antero de Quental. A infância só compreende e só ama o que é infantil: “há nas crianças 

tendências poéticas e uma verdadeira necessidade de ideal, que convém auxiliar e 

satisfazer, como elementos preciosos para a educação” (Quental, 2003: 11). Isto quer 

dizer que a razão se reveste, para espíritos em que tudo ainda é instinto e fantasia, as 

formas da intuição e da imaginação. «Ignorar o olhar que as crianças constroem sobre a 

realidade social é suprimir um aspecto essencial à compreensão da sua experiência» 

(Montandon, 1997: 10). 

Na perspectiva que nos interessa no âmbito deste trabalho, a vida das crianças no 

seu tempo livre fora da escola e da família ou seja, num terceiro meio social – o ATL, 

os estudos são ainda pouco significativos em Portugal, muito embora esta fase da vida, 

(entre os 6 e 12 anos de idade) tenha sido largamente estudada justamente a partir da 

instituição escolar. Neste sentido, e dado hoje a escolaridade obrigatória não se confinar 

ao Primeiro Ciclo do Ensino Básico, e a entrada no mundo do trabalho ter sido adiada 

essencialmente por causa do aumento da escolarização e das mutações do mercado de 

trabalho (dando origem ao “prolongamento da adolescência” de que tanto se fala), 

parece haver um campo enorme por trabalhar, no qual incluímos as ocupações das 

crianças para além da escola, ou seja, no seu tempo livre. Ouvir as crianças pode ser um 

contributo importante para o trabalho que com elas desenvolvemos, uma vez que os 

seus contributos são da maior relevância para a compreensão dessa fase da vida, da qual 

os adultos já se afastaram e da qual tem uma visão muito estereotipada. Hoje, a maior 

parte dos educadores estão disto conscientes; o que muitas vezes desconhecem é o que é 

necessário fazer para corrigir essa desatenção. Tal significa prestar atenção ao que 

realmente está em causa, algo que vamos perdendo à medida que vamos ficando 

adultos. Não chega saber o que é a educação, o tempo livre e as actividades que podem 

ser desenvolvidas com as crianças. É necessário compreender o processo e o significado 

das aprendizagens do ponto de vista delas.  

  O facto de falarmos de crianças no sentido lato (de grupo de crianças do lº ciclo 

do Ensino Básico, de crianças em idade escolar que frequentam um ATL), como uma 

unidade social como um grupo constituído, com interesses comuns, e de referirmos 

esses interesses comuns como representativos da idade definida biologicamente, 

constitui uma evidente manipulação.  

Muitas vezes as crianças não sentem pertencer nem ao mundo dos adultos nem 

das crianças, são adultos para umas coisas e crianças para outras, como elas próprias 
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dizem ao referir que não são compreendidas pelos professores ou pelos pais quando 

estes lhes impõe um modo de estar. É necessário analisar e definir as diferenças entre os 

grupos de crianças dos diferentes pontos de vista cultural, social, familiar, tendo em 

conta sistematicamente as suas condições de existência. É pelo facto da escolaridade 

obrigatória se ter prolongado e assim todos terem acesso à escola que somos levados a 

obscurecer esta realidade.14 “É por meio de um formidável abuso de linguagem que se 

subsume no mesmo conceito universos sociais que praticamente nada têm em comum”, 

como refere Bourdieu (2003: 153).  

 

 

 

Que profissionais para estes espaços educativos 

 

No que respeita à categoria socioprofissional15, os espaços em que se situa o 

nosso estudo têm em trabalho directo com as crianças, animadores socioculturais, 

licenciados em Educação Social e Educação de Infância, para além dos/as Auxiliares de 

Acção Educativa (também designados/as Ajudantes de Ocupação), sendo a força de 

trabalho predominantemente feminina. De acordo com Chaplain, Custos-Lucidi (2001), 

e Araújo (2000), a ideologia sobre as qualidades femininas para cuidar das crianças, 

assim como o gosto por tratar delas, atraíram as mulheres para as áreas de mercado de 

trabalho na área da educação, o que contribuiu para que a profissão fosse considerada 

trabalho de mulheres. Esta noção significa que em determinados períodos históricos 

essas profissões foram consideradas as mais adequadas às mulheres. E assim “feminiza-

se” a profissão, que, tal como já explicitámos neste trabalho, está ligada à divisão entre 

público e privado e à massiva entrada de mulheres no mercado de trabalho. A imagem 

                                                 
14 Uma das razões pelas quais os adolescentes das classes populares abandonam a escola, ou dela 
pretendem sair rapidamente, prende-se justamente com o facto de pretenderem trabalhar mais cedo, com 
o desejo de aceder o mais rapidamente possível ao estatuto de adulto e às capacidades financeiras a ele 
associadas (Bourdieu, 1984). Ter dinheiro é importante e em alguns casos essencial como garante da 
subsistência familiar. Assim, ou se integram nos negócios da família onde o emprego já é certo, ou 
procuram um trabalho que rapidamente os faça entrar na vida adulta. Ter dinheiro e abandonar a escola, 
uma instituição onde têm dificuldade de se integrar e que não lhes oferece a garantia de sucesso, parece 
para estes jovens e por vezes para os seus familiares uma solução bem interessante, como comprovam os 
trabalhos, sobre a desescolarização, de Gasman (1991 e 2002) e Carvalho (1999) entre outros. 
15 No que respeita à contratação de profissionais para estes espaços, as directrizes da Segurança Social 
referem precisamente estas categorias, acrescentando ainda os Animadores Socioculturais. Para cada 
grupo de 25 crianças deverá a instituição ter um licenciado/a ou bacharel e um/uma Auxiliar de Acção 
Educativa. 
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da mulher como educadora tem um papel muito forte na nossa sociedade e esta profissão 

é frequentemente classificada como profissão intermédia e pouco considerada no meio 

masculino. Tal representação pode explicar o facto de nos espaços em estudo só 

aparecer um educador que faz essencialmente trabalho com os grupos de jovens mais 

velhos. Quase todas as inquiridas acham que para exercer a profissão de educadora, 

nestes espaços, é necessário gostar de crianças e gostar do que se faz, e o sentimento de 

falta de realização profissional é mencionado com mais frequência nas pessoas com 

maior grau de escolaridade.  

Apesar das condições de trabalho (falta de espaço, recursos financeiros e 

materiais), os profissionais que trabalham nas instituições em estudo tentam cumprir as 

suas funções desenvolvendo as suas tarefas com empenho, de forma a manter a 

qualidade do trabalho. Por um lado, porque estão sob “chantagem” emocional dos pais e 

encarregados de educação e, por outro, porque sentem que é sua obrigação ajudar as 

crianças a ultrapassar os problemas com que se deparam quotidianamente, quer em casa, 

quer na escola, sendo por esta razão chamadas a encontrar soluções para os problemas 

com que se deparam e, muitas vezes, não estando conscientes dos efeitos sociais da 

educação sentem-se culpados/as quando as crianças não conseguem atingir os objectivos 

que supostamente teriam de alcançar. Apesar das regras de trabalho resultarem de 

acordos normativos, os/as educadores/as16 organizam-se em função dos horários dos 

pais e da escola, fazendo acordos de equipa para que seja possível o bom funcionamento 

da instituição, assim como a relação com outros parceiros sociais e educativos. É 

também dentro deste espírito de colaboração e respeito que exercem o seu ofício de 

educadoras/es, mobilizando a sua inteligência e criatividade para melhor lidar com as 

crianças. De facto, como refere Chaplain e Custos-Lucidi (2001), este tipo de regras não 

se decreta: a forma como se estabelece uma relação afectiva com uma criança, o respeito 

que se tem por ela, entre outras “competências”, é algo que se desenvolve 

individualmente e no contacto com o grupo, e que se prende sobretudo com a 

capacidade de cada um. 

Para além disto, as/os Educadoras/es Sociais ou de Infância, os/as 

Animadoras/es, enquanto agentes de desenvolvimento local, mediadores por excelência, 

têm uma dificuldade muito grande em se afirmar, na medida em que  são profissões 

                                                 
16 Consideramos aqui educadores todos os profissionais que estão envolvidos no trabalho com as crianças 
independentemente da sua categoria profissional ou grau académico. 
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pouco visíveis, socialmente marcadas por fronteiras ténues entre trabalho educativo e 

social, acção social e actividade escolar. As suas finalidades não são claras e os seus 

saber fazer ficam imprecisos, apesar das suas competências. É necessário ter em conta 

que estas profissões se definem, criam e recriam diariamente, desenvolvendo-se de 

acordo com o contexto social e educativo onde estão sempre em causa pessoas que 

também pensam, agem e têm vontade própria. Enquadrados/as na ideia de democratizar 

o acesso à cultura por parte das classes menos favorecidas socialmente, devem ainda a 

sua existência à descoberta de um “vazio social” que se prende com a desertificação das 

zonas rurais e com o desenvolvimento dos grandes centros urbanos. Assim, são 

chamados/as a desenvolver acções nas áreas de expressão e de lazeres, entre outras 

prestações de serviços de carácter local que conduzem a funções mais especializadas em 

diferentes áreas, designadamente as que se ocupam da infância e juventude (Ion, 2002) e 

que constituem uma nova oferta institucional ligada aos dispositivos de inserção e 

desenvolvimento social e urbano.  
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Capítulo II 
 

A Cidade, as Instituições e os Bairros  
 

 

 

Eu gosto da minha rua 

Eu não saia da minha rua nem que me dessem 200 contos. 

Tenho tudo na minha rua, porque tenho muitos amigos e 

também fazemos muitos jogos... 
(Maria Luísa)
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Habitação e espaços de intervenção 

 

Nos grandes aglomerados urbanos, o problema da habitação sempre se colocou 

com muita acuidade, especialmente no sector das classes sociais mais desprovidas de 

capital social, económico, cultural e simbólico (Bourdieu, 1979). As medidas tomadas 

ao longo dos anos pela autarquia portuense para resolver este problema nem sempre se 

revelaram de acordo com as necessidades das populações envolvidas. A dificuldade de 

que se reveste a solução deste problema é, por um lado, de ordem económica, pelo 

dispêndio financeiro (aquisição de terrenos, obras, etc), e por outro, de ordem social e 

humana, pela complexidade inerente ao alojamento e transferência de pessoas, 

maioritariamente famílias, muitas vezes já enraizadas noutros locais (Santos, 1967: 5), 

agravada pelas condicionantes políticas. A construção e re-alojamento, como referem 

Reis et al. (1988), não parece ter tido como força determinante o bem estar das 

populações que viviam em zonas degradadas, mas antes o interesse em as afastar dos 

grande eixos de comunicação física e social, ou seja, do centro da cidade, local 

privilegiado para o negócio imobiliário. Tal como noutras cidades europeias, a 

segregação espacial das classes populares foi-se agravando com as sucessivas 

renovações tendentes a reorganizar o espaço de acordo com os diferentes interesses das 

classes dominantes (Rodrigues, 1999: 15). Assim, estes conjuntos habitacionais 

acabaram por se constituir em instrumentos de segregação populacional, aglomerando 

num mesmo espaço um conjunto de cidadãos caracterizados por reconhecida 

precaridade económica, entre os quais uma boa parte sobrevive através do recurso a 

uma “economia subterrânea”17, preocupando-se, aparentemente, em viver o presente18, 

sem perspectivar o futuro.  

Nos últimos anos do Estado Novo, iniciados com a chegada ao poder de Marcelo 

Caetano, a habitação e o urbanismo experimentaram uma situação de transição para as 

políticas que foram desenvolvidas a seguir a 1974. A passagem de um regime 

autoritário para um regime democrático levou a rupturas de recorte fundamentalmente 

                                                 
17 “(...) estratégias e mecanismos de economia paralela, lavagem de carros, serviços de limpeza e costura 
entre outras surgem como alternativa plausível à escassez de perspectivas no mercado laboral formal (...)” 
(Neves, 2002). 
18 A centração no presente, uma forma de resignação a um fatalismo fundado sobre as duras realidades da 
existência, é uma das características culturais e psicossociais da pobreza (Castel: 1995). 
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jurídico-institucional e não produziram as mudanças desejadas no domínio das políticas 

sociais e estratégias habitacionais19.  

Os bairros camarários20 da Fonte da Moura21 (freguesia de Aldoar) e Dr. Nuno 

Pinheiro Torres (freguesia de Lordelo do Ouro), do concelho do Porto, estavam 

incluídos no programa designado por Plano de Melhoramento para a cidade do Porto, 

regulamentado pelo Decreto Lei nº 40 616 de 195622. Este plano, organizado entre 1956 

e 1966 (alargado mais tarde por mais alguns anos) é responsável pela construção dos 

grande bairros sociais da cidade que ainda hoje conhecemos23. Financiado pelo Estado e 

executado pela Câmara Municipal do Porto, o Plano visava criar condições de melhoria 

de habitabilidade das famílias residentes em ”ilhas”, através de construção de casas24 

que substituiriam as casas que entretanto fossem demolidas. Este programa, a par de 

outros com o objectivo de melhorar a qualidade de habitação das populações que se 

deslocam do interior do país para trabalhar nas grandes cidades, teve uma forte 

incidência nos centros urbanos de Lisboa e do Porto. Em 1960 foi criado o programa 

Casas para Funcionários Públicos, através do Decreto Lei nº 42 951, na sequência dos 

Decreto Lei nº 2 092 de 1958 e nº 42 454 de 1959, onde a preocupação era atender às 

necessidades de alojamento25 da classe média em geral. Os terrenos eram cedidos pelo 

Estado com a colaboração da Câmara e o financiamento tinha a comparticipação da 

Caixa Nacional de Previdência (Serra, 2002: 192). Foram então construídos em vários 

locais da cidade bairros com uma estrutura arquitectónica diferente, destinados a 

diferentes grupos socioprofissionais, maioritariamente da classe média. Hoje, estes 

bairros estão inseridos na zona da Boavista e Campo Alegre, zonas centrais da vida 

portuense, pontos de referência a par das Antas e Foz. No plano morfológico da cidade, 

                                                 
19 O direito à habitação está consagrado na Constituição de República (Artigo nº 65 de 1976) “Todos têm 
direito, para si e sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e 
conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar” (pág. 54) 
20 Os bairros camarários, também designados por “bairros sociais”, têm uma conotação muito negativa 
junto do público em geral, que os considerada lugares perigosos e inseguros. Esta denominação tem vindo 
a ser mudada por parte dos técnicos de trabalho social que, muitas vezes, empregam a designação de 
conjuntos habitacionais para evitar algum mal estar junto da população que neles habita.  
21 O bairro da Fonte da Moura, que teve como arquitecto Fernando Távora, fez parte da primeira fase do 
Plano de Melhoramento. 
22 Decreto Lei nº 40 616, de 28 de Maio de 1956, publicado pelo Ministério das Obras Públicas (Santos, 
1967)  
23 Aldoar, Cerco do Porto, Pasteleira, Carriçal, Lagarteiro, Rainha D Leonor entre outros. 
24 Foram construídas neste período mais de seis mil fogos, transfrindo-se da área central para a periferia 
da cidade cerca de 15 a 20% da população. Ao longo dos anos construíram-se mais fogos em iguais 
contextos, aproveitando para alargar bairros já construídos (Pereira, 2003: 143). 
25 Estas casas eram arrendadas ou beneficiavam do regime de propriedade resolúvel. 
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os “bairros sociais urbanos são lugares delimitáveis, o seu espaço físico é facilmente 

sentido através de um percurso pedestre que, em alguns minutos, nos dá a ideia do seu 

tamanho”, como refere Fernandes (2003: 68). 

 

 

O Bairro camarário e a acção social 

 

A heterogeneidade das populações alojadas, a transferência de agregados 

familiares de um lado para outro, com o consequente afastamento dos seus locais de 

origem e destruindo as suas redes de sociabilidade e as relações de vizinhança 

existentes, bem como as suas referências identitárias, criaram espaço para o apoio 

social, que aparece como única resposta para os problemas agravados por esse tipo de 

políticas habitacionais. No Plano de Melhoramento para a cidade do Porto propunha-se 

“(...) a edificação de centros ou a adaptação de casa para esse fim, onde além da 

assistência moral e material se estabeleçam secções culturais e até recreativas que 

desviem da rua ou de locais inconvenientes a juventude mal preparada.”26 Por falta de 

financiamento, os equipamentos recreativos não foram além dos jogos de jardim 

público em betão para as crianças mais pequenas, como refere (Gros,  1982: 213), e uma 

das justificações então apontadas era o facto de haver falta de experiência na área social 

e, ainda, carência de pessoal especializado. Apareceram, entretanto (década de 1960), 

instituições que se dedicaram aos problemas sociais, como é o caso da Obra Diocesana 

de Promoção Social27 (na altura com a designação de Obra Diocesana de Promoção 

Social na Cidade do Porto), e formaram-se comissões de moradores que ajudaram a 

preencher lacunas nesta área social (Santos, 1967: 13).   

Em 1964, a direcção do Instituto de Serviço Social do Porto decide arrancar com 

um projecto que visa o apoio aos moradores dos bairros camarários, face às dificuldades 

das populações em se adaptarem à vida citadina, e assim se estabelece um acordo entre 

a Câmara Municipal do Porto, o Bispo da Diocese, o Instituto de Serviço Social do 

                                                 
26 Plano de Melhoramento, Câmara Municipal do Porto (cit. por Gros, 1982: 213). 
27 A Obra Diocesana de Promoção Social, normalmente designada simplesmente por “Obra Diocesana” ou “Obra”, 
tem por objectivo prestar apoio aos cidadãos de todas as faixas etárias e às famílias, em ordem à promoção integral da 
pessoa, mediante a promoção da solidariedade e da justiça. O seu âmbito de acção abrange a Cidade e o Conselho do 
Porto, podendo estender a sua acção a toda a Diocese  in estatutos página 2. 
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Porto e a Obra Diocesana de Promoção Social do Porto28. A coordenação das acções 

desenvolvidas nos diferentes Centros, que incluíam ainda a gestão do pessoal técnico e 

administrativo, era feita por um/uma Assistente Social que estabelecia a ligação com a 

Direcção da ODPS, situação que se foi alterando ao longo dos anos. O suporte jurídico 

era da Diocese do Porto através do Secretariado Diocesano da Acção Social, e o apoio 

económico da Câmara Municipal do Porto que fornecia e ainda fornece as instalações e 

equipamento, sendo a orientação técnica da responsabilidade do Instituto de Serviço 

Social do Porto (Reis et al., 1988: 133). Com o intuito de contribuir para a promoção 

social e cultural das populações, os centros sociais elaboram, com o apoio do ISSP, 

programas de promoção social comunitária e, assim, o trabalho então desenvolvido, de 

natureza colectiva, tinha a participação das populações dos respectivos bairros através 

de comissões29.  

Apesar da dinâmica das comissões, estas tornaram-se fixas, contendo elementos 

que não eram muitas vezes representativos da população. Os direitos de reunião e 

associação são restritos nessa conjuntura política marcelista, e o trabalho desenvolvido 

inquieta organismos sociais e políticos. A Direcção da Obra Diocesana sofre algumas 

pressões de ordem política e as comissões acabam por ter de entregar os espaços por 

elas geridas. Em 1971, altura em que o Instituto de Serviço Social rompe com a ODPS, 

é escolhida nova direcção para a Obra e esta deixa as instalações que ocupava no 

edifício do ISSP (Reis et al., 1988: 138).  

Entretanto, a CMP reduz os subsídios, numa altura em que a Obra tinha já uma 

quantidade de equipamentos a funcionar em vários bairros camarários: Cerco do Porto, 

Fonte da Moura, S. Roque, Regado, Pasteleira, Rainha D. Leonor, Dr. Nuno Pinheiro 

Torres e S. João de Deus. A Obra decide que o serviço social se deve fazer num único 

sector: a infância. De acordo com os nossos entrevistados, há então um investimento em 

salas de estudo, que parte sobretudo da pressão da instituição escolar, que não consegue 

                                                 
28 A Obra é uma Instituição Particular de Solidariedade Social. “As IPSS – Instituições Particulares de 
Solidariedade Social são instituições constituídas sem finalidade lucrativa, por iniciativa de particulares, 
com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os 
indivíduos. Podem celebrar Acordos de Cooperação com os Centros Distritais de Solidariedade e 
Segurança Social, através dos quais garantem a concessão de prestações em equipamentos e serviços à 
população, ou Acordos de Gestão que assumem a gestão de serviços e equipamentos pertencentes ao 
Estado. Têm apoio financeiro que proporciona a manutenção e funcionamento dos equipamentos sociais 
tendo ainda a possibilidade de apoio técnico” (Segurança Social http://195.245.197.196/left.asp 2004-
02.10).  
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lidar com as crianças que não entende e que não se adaptam à cultura escolar. Este tipo 

de trabalho coloca questões fundamentais no que concerne ao serviço social e de apoio 

às populações e somente com o 25 de Abril de 1974 e com o ressurgimento das 

comissões de moradores se restaura a liberdade de reunião e associação e se volta a 

fomentar uma política social que aparentemente beneficiará as populações mais 

carenciadas. A Obra coloca as suas instalações à disposição dos moradores para 

reuniões e apoia-os nas suas relações com outros organismos oficiais. Entre 1978 e 

1988 a Obra expande-se, criando novos equipamentos e valências (quadro 10 C em 

anexo) e aumentando o seu quadro técnico. Em 1999, a Direcção da Obra passa por uma 

nova reestruturação para fazer face a problemas de ordem financeira, e a contenção de 

despesas acaba por influenciar e alterar os objectivos sociais e pedagógicos até então em 

primeiro plano. Estas alterações  traduzem-se em menos pessoal técnico especializado, 

maior controle do funcionamento dos Centros Sociais e menor investimento em 

equipamentos. A CMP deixa de ter assento no conselho fiscal e a Diocese toma 

completamente conta dos desígnios da ODPS e, assim, do trabalho realizado por esta 

instituição.  

 

                                                                                                                                               
29 Comissões eram estruturas de participação das populações constituídas em função da satisfação das 
necessidades ou resolução de tarefas. Funcionavam com o apoio de voluntários e estagiários de Serviço 
Social (Reis et al., 1988). 
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O(s) bairro(s) e o quotidiano: um pé no chão e outro no pedal 

 

Os locais são muito diferentes quando se habitam por dentro ou se olham de 

fora. Os locais dependem das pessoas: do cidadão comum que não se envolve, do que 

se envolve, do líder, dos grupos que respeitam as normas e dos que as ignoram, das 

instituições, de todos (...). Quem não habita no bairro dificilmente lhe conhece os 

sentidos. É preciso um olhar cuidadoso e respeitador para se compreender que a 

organização formal do espaço público é atenuada pelas normas da sociedade. Normas 

que são interiorizadas por cada grupo social de forma diversa, pois dependem das 

condições da sua produção. Os comportamentos são uma forma de interrogação 

interaccional num espaço público de conflito de normas (entre a cultura dominante e as 

diferentes sub-culturas produzidas pelos diferentes grupos) e, assim, os episódios 

triviais da vida quotidiana podem ser uma dimensão central da pesquisa sociológica. É 

possível tornarmo-nos por outro(s) e desempenharmos o seu papel, implicarmo-nos 

num jogo de circunstâncias, como refere Goffman (1993). Existe uma relação entre os 

indivíduos e os papéis por eles assumidos na interacção, e essa relação é uma resposta 

ao sistema interactivo (contexto30) em que esses papéis são desempenhados. Neste 

sentido, o bairro é um espaço onde vida pública e privada são coexistentes, onde se 

descobrem os pormenores da vida quotidiana, um espaço público onde se espera que as 

pessoas representem a sua vida privada. A forma como as pessoas se vestem, pela 

manhã, para trabalhar, levar os filhos à escola ou ir à padaria, testemunha o percurso 

diário, expondo cenas da vida doméstica. Do mesmo modo, como refere Prost (1991),  

passar do público ao privado é frequentemente brutal, e para alguns começa logo de 

manhã, quando se sai de casa para o trabalho, ou para a escola, e essa passagem é 

marcada por diferentes constrangimentos e dependências (ser pontual, não perder o 

autocarro, não apanhar um engarrafamento). Sair do bairro é como abrir a porta para a 

cidade, esse outro mundo, que representa um contraste com a intimidade do lar e do 

bairro. Enquanto espaços de transição, com normas próprias, os bairros revelam um 

determinado número de particularidades de quem os habita. A heterogeneidade de 

populações, quer do ponto de vista do estilo de vida, quer da sua experiência e 

                                                 
30 Contexto é, segundo a definição de Goffman (1993), o quadro local e perceptivo no qual se desenrola 
uma actividade e em que se desenvolve uma conversa. Do ponto de vista ecológico, este termo designa 
espaço em volta e recursos disponíveis. Do ponto de vista cognitivo, o contexto permite aos participantes 
fazer inferências sobre a acção ou sobre a conversa em curso (idem). 
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condições de vida, levanta novas questões que não se ligam somente com as formas 

mais convenientes de saber viver o dia-a-dia, mas também com o ajustamento do 

comportamento que é necessário fazer quer para quem sai, quer para quem vem 

trabalhar para o bairro. 

 

O bairro é isto que você vê, é aqui, diz uma criança que joga à bola com os seus 

amigos, vizinhos e companheiros de escola. Uns fazem “casinhas” na entrada do bloco31 

onde habitam, outros vão fazer um recado à loja, enquanto outros vão com as 

educadoras do Centro para o parque de diversões. Os espaços de logradouro, espaços 

exteriores comuns de diferentes redes de interacções, conforme os modelos culturais de 

referência, são para adultos, jovens e crianças locais de produção e desenvolvimento de 

sociabilidades, e a sua frequência oferece a possibilidade de ruptura com a rotina. Como 

refere Machado Pais (1990), o recurso a estes espaços constitui e conserva entre os 

habitantes de uma dada comunidade sentimentos de pertença identitários que têm a ver 

com a relação entre esses habitantes e o meio físico e social em que vivem, ajudando 

assim a reforçar o espírito de comunidade. Enquanto as crianças de “bike”32 conversam 

com um pé no chão e outro no pedal, outros jogam berlinde ou “tazo”33, havendo 

sempre um olhar de uma janela que controla ou vigia. O parque ou a entrada do bloco 

são os territórios preferidos pelos mais jovens para conviver: apreciam o ringue 

desportivo e muitas vezes juntam-se nas portas de entrada apenas para uma conversa. 

Os habitantes mais idosos que não têm uma ocupação organizada vão até ao Centro 

Social jogar às cartas, almoçar e conviver ou ficam no banco do jardim34. Quando este 

não existe, um pequeno muro serve de assento à principal distracção: “ver passar”. “Ver 

passar” é uma ocupação por excelência nos dois locais em estudo, pois frequentemente 

quem vê passar sente-se responsável pelo bom andamento das coisas, comenta o que se 

passa nas diferentes instituições e até habitações. Vai deitando “os olhos” numa criança 

que vai a um recado da mãe, vê se as rotinas pessoais se concretizam, dá uma notícia ou 

                                                 
31 “Bloco” é a designação utilizada para uma habitação conjunta em prédios de vários andares, mas que 
inserido em bairros de habitação social veio a ganhar, na sua evolução semântica, uma conotação 
negativa. 
32 Diminutivo de bicicleta, usado pelas crianças. 
33 Jogo  
34 Situação frequente no Bairro Fonte da Moura, já que Pinheiro Torres carece de espaços abertos com 
condições para que a população possa usufruir do espaço exterior às suas habitações. 
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comenta um qualquer acontecimento. Tudo se sabe e se pensa ver, tudo se esconde 

como um bom segredo que é para mais tarde toda a gente saber.  

Os adultos (avós, avôs e mães) que levam o lanche das crianças na hora do 

intervalo da escola – “(...) hoje vão mais tarde, buscar a canalha (...) –  trocam palavras 

e comentam o papel dos/as educadores/as, ou seja, das meninas do Centro, que vão 

buscar as crianças à escola para as trazer para o ATL. Em Pinheiro Torres, alguns 

familiares das crianças que frequentam o ATL ficam à janela a ver as crianças passar 

(da Escola para o ATL e vice versa), dão recados em voz alta, no meio de alguns 

“ralhetes” quer às crianças quer às educadoras: vai “queto”... cuidado a atravessar, (...) 

oh menina .... Nessa troca de palavras fica a ideia de que se controla o que por ali vai, de 

que se sabe tudo o que se passa e até de que se participa na educação dos meninos/as 

que vão à escola (mesmo que não sejam meus pertencem-me, pois moram na minha 

rua). 

Na Fonte da Moura, os bancos do jardim convertem-se ainda em mesas de jogo 

de azar, normalmente cartas, ou ainda em locais de leitura. Os idosos lêem o jornal ou 

referem a pena que têm de não ter aprendido a ler. À porta do Desportivo Operário da 

Fonte da Moura ou da Associação de Moradores comenta-se o Euro 2004, um assunto 

de que, como outros, todos sabem, dos mais novos aos mais velhos. Este futebol não 

escolhe idades nem sexo, e todos sabem falar sobre o assunto.  

Na medida em que as crianças se vêem impossibilitadas de brincar dentro de 

casa (em virtude da exiguidade das áreas de construção e das formas de utilização 

desses espaços domésticos), a “rua” acaba por se tornar o palco privilegiado das suas 

brincadeiras. É na rua que as crianças, assim como os jovens, recriam as suas redes de 

sociabilidade, participando na vida social e convivendo com os adultos desde muito 

cedo, produzindo assim novas cognições. “A proximidade das relações sociais, 

familiares e de vizinhança permite um grande espaço de convivialidade, uma vez que os 

adultos dispõem frequentemente de tempo livre e é na rua que o gastam, invertendo a 

ordem das rotinas do cidadão urbano, em que o espaço privado se localiza no interior 

das habitações” (Fernandes, 2002).  

De facto, comunidades deste tipo, em que o espaço de logradouro ainda é uma 

possibilidade de convívio, contrasta com outros espaços habitacionais da cidade, 

destinados à classe média, em que a dimensão dos prédios, a localização e a cultura 
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tornam, muitas vezes, solitário e monótono o dia-a-dia das pessoas mais idosas, que 

acabam a participar na vida da cidade quase exclusivamente pela televisão. 

No bairro, a par dos cafés – lugares de convívio intrageracional e não tão 

somente de vício, garantia de uma multiplicidade de rituais de reconhecimento, 

convívio, namoro –, o mini-mercado é também um local de recriação de sociabilidades, 

frequentado especialmente por mulheres. Neste espaço, onde se põe a conversa em dia, 

se contam as novidades e se discutem as grandes causas (quem morreu, quem está 

doente, quem casou, se a criança vai bem na escola, quem foi preso ou libertado, etc.), 

todos se conhecem não só pelo que dizem mas também pelo que compram ou pelo que 

fica fiado na loja. Esta situação contrasta com a ida aos hiper-mercados, onde o 

anonimato possibilita a inovação na discrição, como refere Prost (1991). “O mesmo é 

dizer que o espaço do bairro é sentido como um lugar onde se desvelam os mil e um 

pormenores da vida quotidiana: o bairro é esse palco onde se espera que as pessoas 

representem a sua vida privada” (ibidem: 118).  

Os bairros sociais são, todavia, considerados espaços perigosos e a etiqueta de 

“espaços perigosos” reflecte-se na própria população que, por extensão, é alvo de 

rótulo: acabando por se desenvolver a crença da pouca viabilidade do destino colectivo, 

a auto estima dos seus habitantes é afectada, pois estão constantemente sob “vigia”, 

representando uma ameaça para a cidade normativa (Fernandes, 2002). 

 

 

 

Proximidade espacial e distância social  

 

 

A organização da cidade urbanizada cumpre uma função social, para além da 

função mais evidente, que é o alojamento. Os espaços são aquilo que as pessoas fazem 

deles, ou seja, correspondem aos modos de vida daqueles que os constróem e habitam. 

O “espaço externo, aquele que pertence à comunidade, é um espaço dominado 

enquanto, que o espaço interno, o da vida familiar, é um espaço apropriado” (Lefebvre, 

1974: 12). As lógicas de apropriação ajudam a compreender como o espaço funciona 

para determinado grupo social consoante a modalidade de uso social. Para alguns 

grupos, pode ser um trunfo que torna os actores sociais fortes e os faz participar das 
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diferentes transacções sociais, mas para outros grupos sociais o mesmo espaço pode 

constituir um handicap que os marginaliza ou exclui dessa mesma transacção (Rémy e 

Voyé, 1997: 77). O distanciamento entre o lugar onde se trabalha e onde se habita leva à 

especialização e ajuda a compreender as modalidades de mobilidade social como 

condição de integração.  

Os espaços em estudo estão integrados em bairros de habitação social, fazendo 

parte da cidade do Porto. Os bairros, espaços de grandes contradições e resistências são, 

como referem Rémy e Voyé (1997), simultaneamente lugares de habitação e trabalho 

que constituem a base integradora dos grupos que os frequentam. “Espaços concretos e 

personalizados no interior dos quais se exprimem vontades de viver em conjunto, que 

contrastam com a cidade, que tem um conjunto de equipamentos e serviços que não são 

utilizados por toda população do mesmo modo. A relação entre o bairro e a cidade é 

vivida com uma certa opressão, como referem estes autores, pelo facto de corresponder 

a meios socialmente diferentes, hierarquizados entre si. A cidade lê-se a si própria como 

tendo uma posição superior” (ibidem: 45) 

A possibilidade de escolha condiciona o trabalho dos educadores. “A 

urbanização introduz o fora para dentro e a proximidade espacial já não é o garante da 

proximidade social e cultural. A mobilidade é assim reapropriada enquanto facto de 

superação dos limites dos espaços imediatos, o que pode permitir projectos individuais 

para além das obrigações territoriais, grupo de pertença e grupos de referência”. 

(ibidem: 46). Uma proximidade entre grupos sociais com capacidade económica 

diferente tende a multiplicar as frustrações recíprocas. Os desfavorecidos sentem as suas 

carências e os outros suportam mal as expressões de inveja. 

A população vive a escassos metros da cidade e dos seus diversos equipamentos 

(dos cinemas, teatros, shoppings, etc), mas nem sempre os utiliza ou participa neles nem 

se sente atraída por eles. Os de fora vêem as populações dos bairros sociais como 

excluídos; efectivamente, eles estão excluídos deste tipo de dinâmica social, mas, numa 

outra perspectiva, eles não se sentem excluídos e vivem os seus modos de vida de certa 

forma noutro mundo, numa outra dinâmica interna ao próprio bairro, que os de “fora” 

com dificuldade compreendem. Na Fonte da Moura, estas populações vivem 

diariamente na proximidade de habitats mais abastados (as cooperativas de Aldoar ou 

até os complexos habitacionais da Foz do Douro e Avenida da Boavista), sem que isso 
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provoque neles – excepto se há algum motivo de revolta - um sentimento de injustiça, 

pois lêem as diferenças de condição de vida em termos de sorte. 

 

 

Resistências e experiências locais 

 

Em conversa com um dos entrevistados, ele refere que um investimento num 

determinado território tem de ser completado com ajuda às populações, no sentido de 

se organizarem para que lutem localmente pelos espaços que lhes pertencem em vez de 

os abandonarem. É preciso desenvolver novas sociabilidades, criar identidade pessoal 

e espacial (uma não vive sem a outra), caso contrário, quando as pessoas estão no 

ponto de rentabilizar as suas experiências e aprendizagens saem do bairro. Este é um 

processo moroso e difícil. Tem sido até aqui.  

Nos estudos sobre comunidades locais, é evidente que as forças sociais locais 

jogam um papel importante no que respeita à modificação do que se considera 

fundamental nas características de base da colectividade local. Resolver as contradições 

é de algum modo aceitar a transformação permanente das relações entre as estruturas da 

sociedade – as grandes instituições –  e as crenças, valores, aspirações, modos de vida e 

de associação, tendo ainda em conta que muitos outros fenómenos estão em causa no 

processo global de adaptação. A este propósito, D’Amours (1993: 245) refere que dois 

tipos de forças se conjugam para provocar mudança: primeiro, a concentração vertical 

de interesses que se exprime por uma evasão permanente e não controlada de ideias e 

valores, transgredindo as fronteiras do que realmente interessa à comunidade; segundo, 

a extensão no plano horizontal, isto é, no espaço geográfico de interesses a acções que 

exprimem os interesses regionais, nacionais e internacionais, onde é notório o papel das 

forças extra-comunitárias. As forças causais exercem uma influência determinante sobre 

as politicas sociais e culturais e estas, como salientam Rodrigues e Stoer (1993), “estão 

sujeitas a mudanças importantes que são fruto de pressões sociais, económicas, politicas 

e educativas decorrentes da reorganização económica, da alteração tecnológica, política 

institucional, e a alterações que afectam particularmente as instituições educativas, as 

famílias e, em consequência, as localidades” (ibidem: 11). As transformações locais são 

fruto de jogos de influências produzidos pela administração central e ainda pelo jogo 

entre sociedade civil e poder político e pelo desenvolvimento de condições permanentes 
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que emergem desta contradição entre o que é acidental e o que é racional, entre visões 

planificadas e acções aparentemente coordenadas dos actores locais.  

As pessoas tendem a sair do bairro quando conseguem ter melhores condições 

de vida noutro local. Arranjam empregos mais longe, são realojadas noutros bairros 

(com melhores tipologias). Quando o seu percurso educativo é interessante e 

conseguem melhorar economicamente têm a percepção que viver no bairro não é o 

melhor para os seus filhos então saem. Se podem procuram outros locais que não um 

bairro e mudam-se, mas se não podem, pedem para mudar para um bairro que não seja 

tão estigmatizado como é Aldoar ou Pinheiro Torres. No bairro da Fonte da Moura 

apesar de tudo é diferente. É um local menos perseguido pela comunicação social, mais 

discreto. Cada bairro tem a sua especificidade, com dinâmicas sociais e culturais 

particulares, pelo que tomar o seu conjunto como uma realidade unívoca significa não 

só menosprezar essas diferenças essenciais, como estabelecer as bases de políticas de 

intervenção pré-formatadas, concebidas pelas instâncias do poder para aplicação 

indiferenciada em contextos por vezes muito díspares entre si. O discurso político e as 

representações sociais sobre os bairros insistem em ignorar essa diversidade, tomando 

essa realidade múltipla como uma unidade.  

Nas sociedades modernas, a informação é omnipresente e nenhuma fronteira 

comunitária pode resistir à penetração das mensagens que circulam livremente. Assim, 

nenhuma instituição (associação ou colectividade) está ao abrigo das influências que 

acompanham esta circulação livre de ideias valores, expressões, condutas e 

comportamentos. De facto, a cultura local é agredida de forma permanente pelos 

mecanismos que acciona, constantemente, devido às forças exteriores que ela mesma 

introduz no seu interior, forças essas que correspondem a estratégias, métodos e acções 

organizadas que permitem a livre circulação de ideias e meios de educação sob 

diferentes formas como, por exemplo, os debates sociais abertos.  

A abertura das instituições a relações de parceria35 com o intuito de desenvolver 

condições de diálogo e rentabilização de recursos materiais e humanos cria condições de 

bem estar, pelo que o efeito do envolvimento de instâncias locais no desenvolvimento 

                                                 
35 O conceito de parceria e partenariado deve, de acordo com Rodrigues e Stoer (1998), ser entendido 
como processo e não como resultado. De facto, estudos feitos por estes autores no terreno mostram que os 
agentes educativos (autarquias, centros sociais, associações e outros) não interiorizaram o conceito formal 
como conceito de cooperação, nem o conceito de partenariado, que é a formalização do conceito de 
parceria. Os estudos realizados levam a concluir a existência de uma certa instrumentalização do conceito 
de parceria apreendido como receita. 
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das populações tem vindo a ser considerado fundamental atendendo à sua especificidade 

e ainda pelo potencial que representa o conhecimento local, como referem Rodrigues e 

Stoer (1993). “Os agentes locais conhecem, diagnosticam, rentabilizam recursos e põem 

as pessoas e, portanto, as instituições em contacto” (ibidem: 11). Todas as mudanças 

sociais são morosas e longas, mas estamos no caminho certo. É preciso rentabilizar os 

recursos da comunidade em vez de estar cada um para o seu lado. São as pessoas que 

fazem e constróem os locais. A educação promove desenvolvimento nas pessoas e 

portanto nos locais. Isto é, o fenómeno educativo provoca um encontro de culturas e 

uma troca de conhecimentos. É assim que as pessoas ficam mais conscientes dos 

processos que lhes dizem respeito e acabam por perceber qual o beneficio da sua 

participação,  refere um entrevistado. 

Tradicionalmente, os processos de desenvolvimento eram perspectivados a partir 

do seu exterior “numa lógica que identificava o desenvolvimento com o acesso a uma 

maior quantidade de recursos” (Canário, s/d: 32). Esta nova perspectiva valoriza o 

conhecimento endógeno da cada região e comunidade, sublinhando o protagonismo dos 

interessados como garante da transformação do seu próprio processo de 

desenvolvimento, aprendendo a rentabilizar os recursos existentes e construindo 

diferentes formas de os gerir, como também sugere Correia (1999). 

A valorização do local e dos processos de intervenção integrada, em que ganham 

especial destaque as actividades de animação sócio-cultural (enquanto modalidade de 

educação não formal), pode ajudar a relativizar o papel da instituição escolar, quebrando 

o seu monopólio educativo sem afectar o seu papel enquanto espaço dinamizador de 

interesse cultural e social. As modalidades de educação informal e não formal, em que 

se incluem as artes performativas e as diferentes áreas de expressão (escrita, corporal, 

plástica, musical, etc), têm sido, deste ponto de vista, uma resposta adequada às 

transformações sociais, pois movimentam actores sociais de vários quadrantes sociais e 

profissionais e encontram o seu palco tanto nas comunidades educativas dos centros 

urbanos como nas pequenas comunidades do interior do país. Estas actividades apelam 

à participação (condição indispensável ao processo de responsabilização colectiva) e, 

portanto, à troca de experiências dos actores locais, ajudando a superar as hierarquias 

institucionalizadas tanto nos papéis como nos saberes. Neste novo desenho, a relação 

entre desenvolvimento e educação é concebida para um território onde jogam um papel 

de destaque as parcerias (novas formas de coordenar recursos humanos, físicos, 
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culturais e financeiros). A territorialização da acção educativa corresponde justamente à 

necessidade de criar situações de interacção fecunda entre diferentes modalidades de 

aprendizagem, de diferentes níveis de formalização, entre diferentes instituições 

educativas, e veio colocar as instituições em diálogo, reforçando o potencial educativo 

de um território, esbatendo fronteiras entre modalidades de socialização e educação 

escolar (Canário, s/d: 33). 

Muitas instituições desempenham papéis significativos do ponto de vista das 

situações educativas que proporcionam aos diferentes actores sociais. É o caso das 

Juntas de Freguesia, Centros Sociais, Centros Comunitários, etc. Outras, justificam-se 

pela necessidade sentida por parte daqueles que as frequentam, sentem a importância do 

seu papel, mas estão ainda à procura de uma identidade e legitimidade própria. É o caso 

das instituições para-escolares como os CATL – Centros de Actividades de Tempos 

Livres, a que se refere o nosso estudo. Lugares ignorados entre a escola e a casa, uma 

espécie de “parente pobre” da educação, estes espaços são marcados pela ideia de que 

mais educação corresponde a mais trabalho escolar e vivem o seu quotidiano na “luta” 

entre actividades lúdicas e TPC (trabalhos para casa). 
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Capítulo III 

 

Considerações Metodológicas 

O percurso da investigação e as técnicas utilizadas 

 

 

 

 
(...) A minha avó não sabe ler, só sabe ouvir 

 e às vezes eu conto-lhe histórias (...) 
(uma criança) 
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Introdução  

 

No caso concreto desta investigação, os contextos sociais e culturais dos 

investigadores não coincidem com os contextos culturais das crianças e até de alguns 

dos adultos que estão diariamente nos ATL.  

Quando alguém se dedica à investigação científica já transporta consigo o senso 

comum, o sentido primário que dá às explicações, através do individual e natural em 

função de valores dominantes da sociedade. A ruptura, ou melhor, a superação dos 

limites do senso comum36 não é um processo feito de uma vez por todas, é antes de 

mais uma atitude, um trabalho de vigilância crítica e uma construção conceptual 

permanente. 

Como qualquer outro trabalhador, o cientista social tem de partir de conceitos 

prévios, do estado geral do conhecimento da sua época, tentando abrir novos caminhos, 

e aí entra em contradição com o passado e até com o presente. 

Nesta aventura do conhecimento não podemos deixar, no entanto, de manter os 

pés bem assentes na experiência e nas teorias prévias e não podemos abandonar um 

quadro de referência paradigmático, não podemos deixar de prestar contas ao método, 

sob pena de cair na especulação. Estas limitações, estas preocupações, que mediaram 

todo o nosso trabalho, mostram-se menos prementes para os artistas, cuja inspiração 

criadora lhes permite navegar à deriva, orientada apenas pelo intuição e força criadora 

do seu autor. Neste sentido, se os artistas se podem aventurar por águas inacessíveis aos 

cientistas, constituindo por vezes as obras de arte sinais prospectivos de realidades que 

hão-de vir, as expressões da razão sensível37 são utilizadas também pelos cientistas 

sociais e mesmo até exploradas com certeza e rigor. Queremos com isto dizer que a 

                                                 
36 “A Ciência, ou antes: uma Ciência representa uma outra maneira de “ler” o real, diferente do senso comum. 
Implica um outro código de leitura, implica a construção de outros “objectos” que não os que servem para “ler” o real 
do dia-a-dia (…). A ciência pressupõe ruptura com as “evidências” do senso comum (…). Tem portanto de inventar 
um novo código (…), tem de construir um novo “universo conceptual “ ou seja todo um novo sistema de novos 
conceitos e de relações entre conceitos” (Nunes, 1996: 34). 
 
37 Quando falamos de “razão sensível”, utilizamos um termo composto que significa não a soma do mundo sensível 
com o mundo da razão, mas antes a intersecção desses dois mundos, ou seja, de tudo o que é racional apenas aquilo 
que é sensível, de tudo o que é sensível apenas aquilo que é racional. A razão sensível é assim uma ala do grande 
edifício da razão, que não pára de ser construído, um alargamento do seu âmbito, mas não comporta nenhuma 
cedência ao irracional. Esta perspectiva permite-nos valorizar diferentes formas de aproximação ao real diferente das 
actividades cognitivas em sentido estrito, proporcionando um abordagem mais holística. A arte, os sentimentos, as 
intuições, a imaginação, ganham um novo estatuto permitindo uma relação com o mundo, que a estrita racionalidade 
não alcança. Renasce o interesse pela dialéctica como “novo” método de abordagem do real. A imaginação e a 
sensibilidade ganham novo estatuto e esbatem-se as fronteiras entre as disciplinas científicas, entre as ciências e as 
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nossa abordagem da realidade foi enriquecida com a inspiração das obras de Aquilino 

Ribeiro, Lewis Carrol, Antero de Quental, José Mauro de Vasconcelos, Ruy Belo e 

António Ramos Rosa, a par dos trabalhos das crianças: dos seus desenhos artísticos, das 

suas rimas, dos seus pequenos contos e histórias, orientados pela intuição e força 

criadora (compilados no anexo um). Para nós, os trabalhos destes autores foram como 

que antenas de uma realidade social primeiro por eles sentida (pre-sentida) e por nós 

aproveitados agora como testemunhos de uma abordagem do real mais holística, tal 

como adiantamos na nota prévia deste trabalho. 

Neste sentido e após a recolha do material empírico procedemos aos habituais 

processos de codificação e análise de forma a extrair os elementos que nos permitissem 

elaborar o trabalho que agora apresentamos, e cujo processo passamos a descrever.  

 

 

O percurso da investigação 

 

1 – Razões da escolha 

A escolha do objecto de estudo ATL - Actividades de Tempo Livre – remete 

para um processo que iniciámos há mais de uma década com a participação no trabalho 

de animação sócio-cultural desenvolvida em centros sociais, nomeadamente na valência 

de ATL, assim como com a organização de uma série de actividades de animação para 

crianças, desenvolvidas em escolas do lº Ciclo do Ensino Básico, entre outras 

instituições públicas. Decidimos, assim, tirando partido da experiência adquirida, fazer 

uma pesquisa de terreno tendo como ponto de referência duas valências de ATL de dois 

Centros Sociais que pertencem à Obra Diocesana de Promoção Social38, situados em 

dois bairros sociais39 do Porto (Dr. Nuno Pinheiro Torres a Fonte da Moura), os quais 

                                                                                                                                               
artes, entre as profissões. Hoje, o verdadeiro saber tem de conseguir articular (ou pelo menos entender) o que há de 
comum nos vários saberes (Maffesoli, 1996). 
38 A Obra Diocesana de Promoção Social é uma IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social. As IPSS – 
sem fins lucrativos - incluem as Associações e Fundações de Solidariedade Social, Centros Sociais e Paroquiais, os 
institutos de organizações religiosas, as Irmandades e Santas Casas de Misericórdia, as Uniões, Federações e 
Confederações de Solidariedade Social e as Associações Mutualistas registadas como IPSS. 
39 “Bairro camarário” é a designação que corresponde à identificação dos bairros de habitação social construídos pela 
autarquia (Câmara) e que é frequentemente utilizada pelos autores que tratam as questões da habitação. A expressão 
“bairro social”, ou até somente “bairro”, é a utilizada pelos órgãos de comunicação social e pela generalidade das 
pessoas. Ao longo deste texto vou utilizando ambas as expressões como equivalentes e explicitando-as sempre que 
necessário. 
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têm sido palco de diferentes experiências educativas, como por exemplo os TEIP40 

(Territórios Educativos de Intervenção Prioritária). A nossa escolha prende-se ainda 

com o facto de serem duas instituições com o mesmo enquadramento jurídico e 

administrativo, mas com soluções organizativas e pedagógicas muito diferenciadas, 

constituindo assim exemplo de duas situações “tipo” de apoio à infância. 

O ATL do Centro Social Dr. Nuno Pinheiro Torres, inserido no bairro com o 

mesmo nome, dá apoio a crianças e jovens que começam a frequentar esta valência no 

momento em que ingressam no lº Ciclo do Ensino Básico. Ou seja, as crianças 

começam a frequentar uma instituição escolar e uma instituição para-escolar em 

simultâneo, aos seis anos de idade, tendo assim de se adaptar a uma circunstância de 

vida que envolve uma mudança significativa do uso dos seus tempos diários, acrescida 

ainda de um conjunto de expectativas dos pais e encarregados de educação quanto a 

terem garantido um local de apoio aos filhos/as para fazerem as tarefas escolares.  

A segunda instituição, o ATL do Centro Social da Fonte da Moura, tem, neste 

sentido, uma dinâmica consideravelmente diferente, já que acolhe crianças a partir dos 

três meses de idade que se vão mantendo na instituição até saírem do ATL por volta dos 

doze/treze anos de idade, passando assim, na maioria dos casos, pelas diversas valências 

do Centro - Creche, Jardim de Infância e ATL –, tal como explicitado mais adiante no 

capítulo IV deste texto.  

Depois dessa experiência e apesar de não termos preservado um contacto regular 

com aquelas duas instituições, nunca deixámos de nos interessar e de ser sensíveis às 

questões levantadas pelo trabalho desenvolvido quotidianamente no seu interior, e às 

suas consequências, pelo que, mesmo de forma indirecta, fomos mantendo contactos 

com as crianças e educadoras/es que com elas trabalham. Mais concretamente, 

desenvolvemos nestes últimos dois anos (2003-2004) um trabalho de pesquisa 

sistematizado nas instituições em estudo e, assim, nos bairros em que se inserem. 

Fomos convivendo, discutindo, problematizando e construindo com os adultos, e 

sobretudo com as crianças, um olhar sobre o ATL enquanto espaço considerado de 

actividades de tempos livres. Do material recolhido, significativo para análise, damos 

conta nos anexos 1 e 2 deste trabalho. 

                                                 
40 A exemplo do que se passou em França nos anos 80 com a criação das ZEP (Zone d’Excelence Pédagogique), em 
1996 foi implementada em Portugal uma medida de política educativa (pelo despacho 147-B/ME/96) que levou à 
criação de 34 Territórios Educativos de Intervenção Prioritária – TEIP, cujo princípio era promover o “sucesso” 
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2 - Uma opção metodológica 

 

Optámos por uma metodologia compreensiva por nos permitir dar uma atenção 

ao discurso dos actores e construir um sentido que se lhe adequasse – tal como 

escrevem Bruyne et al., “a abordagem compreensiva visa apreender e explicitar o 

sentido da actividade social individual e colectiva enquanto realização de uma intenção. 

Ela se justifica na medida em que a acção humana é essencialmente a expressão de uma 

consciência, o produto de valores, a resultante de motivações” (Bruyne et al., 1991: 

139). Portanto, para esclarecer o sentido preciso que os actores atribuem às suas 

motivações profundas, é essencial privilegiar os seus discursos, mais do que as suas 

acções observáveis, uma vez que é aí que é possível obter informação sobre as 

representações e significados subjacentes às acções.  

Uma vez que não é possível obter explicações para as acções dos sujeitos num 

sistema de regularidades, a metodologia compreensiva permite uma abordagem dos 

processos sociais que privilegia precisamente o discurso dos sujeitos como fonte de 

sentir e explicação uma vez que ele contém os implícitos motivacionais que estão na 

base das suas acções. Por outro lado esse discurso tem de ser interpretado nos seus 

contextos particulares, pelo que o trabalho de interpretação deve considerar “as  

significações possíveis (...) a partir do sentido vivido” (Dartigues, cit. in Bruyne et al., 

1991: 78).  

Essa importância do discurso central para o conjunto de autores ligados à Escola 

de Chicago (Mead, Blumer e Goffman), é claramente sublinhada na referência de 

Blumer a uma das premissas básicas do interaccionismo simbólico: “o ser humano 

orienta os seus actos em relação às coisas em função do que estas significam para ele 

(Blumer cit. in Fernandes, 1998: 42). Em resumo os propósitos da sociologia 

compreensiva que enforma a perspectiva metodológica deste trabalho de investigação, 

podem ser fixados na obtenção da “maior clarificação sobre o que pensam do mundo 

social aqueles que nele vivem “ (Schutz, 1993: 249). 

Finalmente já que a realidade social se constrói por meio de interpretações 

realizadas pelos actores sociais (incluindo os próprios investigadores), é essencial que as 

práticas científicas incorporem essa clarificação, isto é assumam por um lado a 

                                                                                                                                               
educativo de todos os alunos e muito particularmente das crianças e jovens que se encontravam em situação de risco 
e “exclusão escolar”. 
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componente interpretação que todo o trabalho científico implica, e por outro, 

especifiquem a localização e os percursos sociais dos próprios investigadores 

(Bourdieu, 1987). No caso concreto desta investigação, apoiada também nas interacções 

entre o investigador e os outros actores sociais torna-se pertinente deixar claro que ela 

se realizou sempre numa dialéctica com a prática (rentabilizando a experiência 

profissional adquirida anteriormente) e o trabalho de produção do respectivo contexto 

agora revisitado. 

A perspectiva metodológica que efectuamos requer ainda uma pesquisa 

documental que avalie a legislação existente e a sua fonte, assim como as concepções 

que impregnam esse quadro legal, que permite a existência dessas instituições de 

Actividades de Tempos Livres e legitima as suas concepções e práticas.  

 

 

3 - As técnicas utilizadas 

 

Na primeira fase, que correspondeu ao momento em que voltámos ao terreno 

(agora como investigadoras), fomos ouvindo, vendo e registando, com o detalhe 

possível, cada gesto, palavra, expressão ou frase (por mais trivial que fosse), ideias ou 

actividades. O registo que efectuámos foi realizado através de notas de terreno e de 

materiais gráficos – objectos como desenhos, colagens ou pulseiras produzidos pelas 

crianças que, voluntariamente, nos ofereciam. As nossas visitas nesta fase não eram 

programadas uma vez que pretendíamos que não se procedesse à organização do espaço 

em função dos propósitos da investigação. Tínhamos conhecimento do horário de 

funcionamento das instituições e não nos foi imposto nenhum constrangimento para a 

nossa deslocação, muito pelo contrário pelo que optimizamos, assim, esta circunstância 

facilitadora da nossa participação. 

Numa segunda fase, permanecemos, brincámos e conversámos com as crianças 

e adultos que delas se encarregavam diariamente e entrevistámos profissionais de 

diferentes percursos académicos que desenvolvem trabalho comunitário na freguesia de 

Aldoar – a que pertence o bairro Fonte da Moura – e na freguesia de Lordelo do Ouro - 

a que pertence o Bairro Dr. Nuno Pinheiro Torres e ainda um elemento da Segurança 

Social e da direcção da ODPS.  
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Numa terceira fase, recorremos ao inquérito por questionário aplicado aos 

técnicos/as de trabalho directo próximo com o intuito de adquirir informação sobre uma 

variedade de comportamentos e expectativas dos profissionais de ATL, informação que 

não foi conseguida pela observação directa nem pelas entrevistas41. Foram distribuídos 

16 inquéritos por questionário e obtivemos 13 respostas. Salientamos que nos espaços 

em questão este valor corresponde à totalidade das pessoas que exercem funções 

naquelas instituições. Pareceu-nos importante compreender fenómenos como as 

atitudes, as opiniões, as lógicas de trabalho com as crianças, as representações e as 

expectativas destes profissionais, que não são passíveis de obtenção de forma prática 

pela linguagem, e que só raramente se exprimem de forma espontânea.  

Foram realizadas 14 entrevistas42 (quadro 1E) e 13 inquéritos por questionário 

(quadro 1Q) a profissionais que directa ou indirectamente tem trabalhado em ATL e que 

conhecem não só as valências em questão como também os bairros sociais onde estas 

se inserem. Entre o grupo de pessoas entrevistadas, cinco também responderam ao 

inquérito. Dos 27 inquiridos, a maioria é licenciada (quadro 2) e pertence ao sexo 

feminino (quadro 3). 

 
Adultos Entrevistados   

Técnicos/as de intervenção em 

trabalho directo43 

Técnicos/as de intervenção em 

trabalho indirecto próximo 

Técnicos/as de intervenção em 

trabalho indirecto afastado 

5 3 6 

Quadro1 E – Entrevistas realizadas a adultos

Adultos que responderam ao inquérito  

 

Técnicos/as de intervenção em trabalho directo 
 

Técnicos/as de intervenção em 

trabalho indirecto 

Quadro 1 Q – Questionários realizados a adultoss

                                                 
41 Algumas pessoas que entrevistámos tinham posturas contraditórias sobre um mesmo assunto (por exemplo, sobre o 
trabalho comunitário de parceria, assim como sobre a concepção de projecto educativo e, até, sobre a concepção 
pedagógica do trabalho desenvolvido com as crianças), mas a cumplicidade que as unia fazia com que elas próprias 
concluíssem que estavam a falar do mesmo.  
42  Lessard-Hérbert (1994) citando De Bruyne et al. propõe a designação de inquérito por entrevista 
(forma oral) e inquérito por questionário (forma escrita). Modos de recolha de dados que serão, neste 
trabalho, completados com a observação (directa e participante) e a análise documental. 
43 Consideramos técnicos de intervenção de serviço directo os/as entrevistados/as que fazem trabalho 
directo/diário com as crianças, técnicos de intervenção de serviço indirecto próximo os/as entrevistados/as 
que fazem trabalho de supervisão na instituição e técnicos de intervenção de serviço indirecto afastado 
os/as entrevistados/as que trabalham em instituições que mantêm ligação com os Centros que têm a 
valência em análise (autarquias: Juntas, CM; Associações Locais e Segurança Social ). 
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Quadro 2- Grau académico dos inquiridos (por 
entrevista e questionário)

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo

Ensino Secundário Bacharelato Licenciatura

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Quadro 3 - Género dos inquiridos (por entrevista e 
questionário)

sexo masculino sexo feminino
 

 
 

 

3.1 – Entrevistas 

3.1.1 – Entrevista com adultos/as 

 

Contrariamente ao que pensávamos, a nossa familiaridade com o objecto de 

estudo resultante de vários anos de trabalho naquelas comunidades não foi facilitadora 

na recolha de testemunhos pessoais sobre a representação e expectativas que as 

profissionais que desenvolvem trabalho directo com as crianças têm sobre este tipo de 

instituição. Em alguns casos essa familiaridade acabou por se revelar até como uma 

limitação, já que as pessoas entrevistadas, considerando que detínhamos conhecimentos 

sobre as matérias objecto de pesquisa, não só achavam a situação de entrevista um 

pouco despropositada, como deixavam de revelar aspectos pormenorizados do 

quotidiano da instituição exactamente pelo mesmo motivo. Contudo, esta limitação 

acabou por se revelar de certa maneira produtiva para o trabalho desenvolvido, na 

medida em que nos levou a reflectir sobre as técnicas usuais de recolha de material. Não 
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obstante, não podemos deixar de referir que, apesar de ter sido sentida como uma 

limitação, a familiaridade existente permitiu uma maior fluidez do discurso, que 

dificilmente se verificaria com uma população de entrevistados desconhecidos, 

facilitando, portanto, a comunicação. Ou seja, se houve temas de que não se falou 

porque se supunham “conhecidos”, houve outros assuntos que puderam ser 

aprofundados, como por exemplo: a consideração das educadoras quanto à sua função 

de multiplicar as relações de afecto com as crianças, certas dificuldades no exercício da 

profissão (nomeadamente o cansaço profissional) e as relações entre os diferentes 

actores sociais e até com a instituição. 

A entrevista semi-estruturada44 (anexo, 2-III) foi, a par do inquérito por 

questionário (anexo 2-VI), da pesquisa documental e da observação, uma das técnicas 

utilizadas para perceber como as pessoas perspectivam os espaços (profissionais e/ou 

habitacionais) e que representações têm deles. Esta atitude metodológica contribuiu para 

renovar a nossa visão sobre o objecto de estudo científico, as nossas concepções de 

significado, realidade e verdade (Kvale, 2000), na medida em que utilizando técnicas 

diferenciadas de recolha de material, que possibilitassem uma triangulação da 

informação, pudemos obter um maior rigor na análise. 

 Algumas pessoas não se disponibilizaram para a situação de entrevista formal 

(pensando saber que aspectos iríamos valorizar), mas não se importaram de conversar 

longamente sobre o assunto durante a refeição ou no momento de um café, não tendo 

sido feito, no entanto, qualquer registo desses diálogos, que foram ainda assim úteis 

para a compreensão dos contextos gerais da investigação. Tendo alguns agentes 

educativos trabalhado connosco no passado, o que está aqui em causa pode ser a 

existência de relações de poder, mas também o facto de acharem que as suas opiniões e 

interpretações se arriscariam a comprometer o trabalho e a identidade do grupo de 

pertença. As entrevistas de investigação podem por vezes ser incómodas e até constituir 

um espaço opressivo para os entrevistados, como refere Woods (1987) quando ressalta 

as vantagens da expressão “conversação”, evitando assim a conotação formalista de 

entrevista, pois as “conversas” sugerem melhor a natureza da relação etnográfica onde 

se realiza esse processo “livre, aberto, democrático, bidireccional e informal, onde os 

                                                 
44 O guião preparado à priori (anexo 2-III) não foi respeitado na íntegra, mas foi importante como guia para que os 
entrevistados pudessem exprimir-se à vontade à volta do assunto de comum interesse, proporcionando assim uma 
conversa bem mais interessante do que poderia ter sido a pergunta-resposta. Serviu para organizar e sistematizar o 
meu próprio conhecimento sobre o objectivo e o objecto deste estudo. 
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indivíduos se podem manifestar tal como são, sem se sentir presos a papéis 

determinados” (ibidem, 82). Nesta ordem de ideias, esta pesquisa acabou por se tornar 

um processo colectivo entre os diferentes intervenientes, interessados em produzir uma 

reflexão significativa entre si e com as crianças sobre este tipo de espaços. 

As circunstâncias em que decorreram as conversas tornaram necessária a 

utilização de diferentes técnicas de recolha de material, o que do ponto de vista da sua 

análise traz algumas dificuldades. Kauffman (1999) alerta para a necessidade de 

reflectir sobre o suporte utilizado na recolha de material através da técnica de entrevista. 

Esta, para ser trabalhada, tem de ser gravada. É necessário ouvir, voltar a ouvir dezenas 

de vezes o dito mais trivial, a palavra mais insignificante, para admitir uma hipótese que 

precisava de ser validada pela audição de uma e outra passagem, ouvir repetidamente 

para anotar as contradições das respostas, para encontrar a sua lógica interna e o modo 

como podem revelar as lógicas sociais, as motivações e os sentidos que os actores 

atribuem às suas próprias acções.  

As entrevistas abertas e sem gravação (somente com apontamentos escritos) 

foram muito interessantes do ponto de vista do seu conteúdo pelo facto de tal como já 

mencionamos mais acima neste texto, terem contribuído com elementos essenciais para 

a compreensão das representações que estes actores sociais têm do seu contexto de 

trabalho. No entanto, não pudemos deixar de sentir que este tipo de recolha (sem 

recurso à gravação) é problemático: é possível que tenhamos anotado somente o que 

queríamos ouvir e confirmar. Este processo não permite voltar atrás no nosso diálogo e 

confirmar o discurso dos entrevistados, pelo que se pode por em causa a legitimidade de 

quaisquer inferências. Na verdade, qualquer processo de escuta, numa conversa, é ele 

próprio selectivo. Ao registarmos o que o outro nos diz estamos necessariamente a 

filtrar o que é dito através das nossas categorias de entendimento, de percepção 

selectiva, e através da nossa memória. Esse processo, se o material está gravado, é mais 

fácil de controlar e de explicitar. Foi por isso que, sempre que foi possível, procedemos 

à gravação das entrevistas. A este propósito, refira-se, nenhuma técnica de recolha é 

isenta e os resultados que obtemos dependem das teorias (como conjuntos articulados 

de conceitos) e dos métodos e técnicas que accionámos. Por isso, mesmo os estudos 

quantitativos e aparentemente mais objectivos se encontram igualmente sujeitos a 

constrangimentos semelhantes. Aliás, e tal como referem vários autores – entre os quais 

Bourdieu (1968) e Nunes (1996) –, os “dados” são, como se tornou consensual na 
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sociologia, na realidade, mais “construídos” do que propriamente “dados”, exactamente 

por tudo quanto se disse anteriormente. Ter a consciência disso constitui o primeiro 

passo no sentido de evitar um empirismo ingénuo e para garantir que se avança em 

direcção a um cada vez maior rigor. 

 

3.1.2 – Entrevistas /conversas com crianças 

 

A técnica de entrevista com crianças comporta dificuldades práticas e éticas, 

como refere Leonard (1990), uma vez que é um dispositivo típico do mundo dos 

adultos, a que as crianças se tentam adaptar, um mundo que é para elas demasiado 

rígido e que impõe por vezes esquemas mentais castradores da sua (quase sempre) 

natural expressão criativa. A série de entrevistas que tentámos levar a cabo com as 

crianças revelou-se muito pouco expressiva. Foi assim que de entrevistadores passamos 

a entrevistados, entrando num jogo em que as crianças puderam conversar de forma 

mais espontânea (anexo 2-IX). Assumindo que este trabalho é um trabalho com as 

crianças e não sobre as crianças, fomos mantendo conversas em grupo, as quais 

representam um material importante para a compreensão da forma como elas/eles 

percepcionam o seu quotidiano e se apropriam da linguagem e do discurso dos adultos, 

das suas representações e expectativas e das relações estabelecidas. A este propósito, 

Sarmento (2000) refere que as dificuldades das crianças neste tipo de conversa se 

prendem com o facto de elas acharem que estão a fazer mais um exercício escolar e, 

assim, darem as suas respostas de forma exclusivamente narrativa ou basearem-se em 

estereótipos.  

Dado que os espaços estudados têm crianças que frequentam a instituição em 

diferentes períodos do dia, e atendendo ao facto de não pretendermos seleccionar 

nenhum grupo específico, mas sim manter o mais possível um contacto com todas as 

crianças, resolvemos não seleccionar nenhum dos grupos em particular para trabalhar 

sistematicamente, mas antes conhecer todas as crianças de forma a podermos 

percepcionar o espaço e a organização dos seus quotidianos para registar com elas o 

máximo de impressões (exemplos no anexo 2-II). Neste sentido, contactámos com a 

totalidade das crianças que frequentam os dois espaços. 
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3.2 - O Inquérito por questionário 

Um questionário é um instrumento rigorosamente estandardizado, tanto no texto 

das questões como na sua ordem, pelo que, para garantir a comparabilidade das 

respostas de todos os indivíduos, pareceu absolutamente indispensável que cada questão 

fosse colocada a cada pessoa exactamente nos mesmos termos, sem adaptações nem 

explicações suplementares resultantes da nossa iniciativa aquando da solicitação para o 

seu preenchimento. Com efeito, uma das vantagens desta técnica de recolha de dados 

(que é simultaneamente uma das suas principais fraquezas) é precisamente a 

uniformização que promove, permitindo um tratamento mais fácil e uma 

comparabilidade acrescida entre as respostas dos vários sujeitos. Paralelamente ao texto 

das questões, pareceu-nos também importante conceder atenção à ordem pela qual estas 

foram colocadas, pelo que para além de agruparmos todas as questões explicitamente 

relacionadas com o mesmo tema, tentámos criar uma lógica de construção da resposta, 

para que se encadeassem umas nas outras sem repetições nem despropósitos, ou seja, 

para que cada questão pudesse ser interpretada em relação à sua posição no 

questionário, posição que foi escolhida criteriosamente. De facto, uma mesma questão 

colocada no início ou no fim do questionário poderia suscitar uma resposta diferente 

(Ghiglione et al., 1993). 

 

 

 

3.3 - Recolha documental 

 

No sentido de compreendermos os discursos e os conceitos implícitos quando se 

trata de falar em Tempo Livre e em instituições designadas como Centros de 

Actividades de Tempos Livre, procurámos: fontes de referência geral e institucional, 

legislação e regulamentação conforme consta nos quadros 15 e 16 em anexo. 

Ao contrário de outro tipo de organizações, em que os documentos produzidos no 

seu quotidiano são consideráveis do ponto de vista da quantidade (como é o caso das 

escolas), este tipo de instituição educativa não formal tem uma produção de documentos 

muito reduzida, por vezes quase nula45. Os planos de actividades, documentos que 

                                                 
45 Convém aqui referir que o trabalho de animação com crianças pode ser simultaneamente muito compensatório e 
desgastante. Por um lado, porque as actividades desenvolvidas esgotam-se na acção e não se sente assim a 



 56

constituem orientações prévias à acção e que portanto são o produto de um conjunto de 

intenções formalmente assumidas pelos técnicos, mas nem sempre realizadas, são 

preparados em função do que se prevê ser a disponibilidade de “tempo livre” das 

crianças após o TPC (trabalho para casa). Não parece, então lícito que, numa primeira 

leitura, os pudéssemos interpretar como elementos reveladores das práticas realizadas 

Os materiais elaborados pelas crianças (desenhos, cartazes, etc.) constituíram um 

material de relevo para análise, mas já os relatórios constituem um tipo de 

documentação elaborada a posteriori relativamente à acção realizada e, embora 

considerados como válidos institucionalmente, não são mais do que documentos 

justificativos elaborados para entrega aos órgãos reguladores. Os relatórios de 

actividades dos Centros a que tivemos acesso apresentam uma súmula de actividades 

bem sucedidas; não é, por isso, dedutível da sua leitura uma imagem do que se passa na 

realidade. O seu interesse enquanto documentos de análise só é considerável se os 

cruzarmos e avaliarmos juntamente com outros dados; por exemplo, quando o objectivo 

é tentar perceber o que os educadores valorizam quando têm de explicitar por escrito o 

trabalho que desenvolvem quotidianamente com as crianças. No entanto, recenseamos 

alguns documentos que estão mencionados mais à frente neste texto (quadro 5).  

 

 

4 - Análise dos dados recolhidos 

 

Tendo utilizado diversas técnicas de investigação, já explicitadas mais acima neste 

texto, tivemos depois necessidade de levar a cabo um processo de objectivação dos 

dados recolhidos, ou seja, de os submeter a uma selecção e a uma categorização que 

tornasse mais fácil e sistemática a sua análise. Nesse sentido, construímos um quadro – 

“grelha de análise das entrevistas” (anexo 2-V) - em que classificámos os conteúdos das 

entrevistas, que tem por base sete categorias de análise, seguindo critérios de 

                                                                                                                                               
necessidade de reflectir por escrito sobre que se vai fazendo, e por outro, porque a atenção constante e cansaço 
inerente a este tipo de trabalho não deixam muito tempo disponível para a sua reflexão sistematizada. Isto, aliado ao 
facto das instituições para-escolares serem uma realidade que em Portugal está praticamente votada ao abandono, 
pode explicar porque existem tão poucos textos escritos quer em contexto quer fora dele, sobre esta valência para a 
infância e a juventude. A este facto alia-se um outro que se prende com o facto desta faixa etária (6-12 anos de idade) 
ser estudada sobretudo a partir da instituição escolar por ser ou ter sido considerado o espaço onde as crianças passam 
a maior parte do seu tempo diário. 
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objectividade46 e exaustividade em relação aos objectivos desta investigação e treze 

subcategorias de forma a evitar ambiguidades e sobreposições: 

 

1 - Que profissionais para este espaço educativo  

Nesta categoria reunimos todos os elementos que permitiram construir um retrato dos 

profissionais que trabalham nestas instituições assim como aqueles/as que são 

considerados “ideais” para acompanhamento diário das crianças neste tipo de espaço 

socioeducativo. 

2 - Que tipo de instituição educativa é um ATL  

Nesta categoria reunimos informação relativa à razão da existência destes espaços 

educativos: quais os factores mais preponderantes e que motivações para o seu 

funcionamento. 

3 - Factores relevantes para o Funcionamento do ATL 

Nesta categoria reunimos informação que nos permite compreender as condições de 

funcionamento deste tipo de instituição. 

4 - Natureza das actividades 

Nesta categoria reunimos dados que permitem analisar as actividades realizadas na 

instituição, o seu carácter instrumental ou expressivo, assim como a/as metodologia/as 

prevalecentes. 

5 - Contributos 

Nesta categoria reunimos dados que permitem analisar os contributos/condições que 

contribuem para o desenvolvimento pessoal, social das crianças e para o 

desenvolvimento local. 

6 - Constrangimentos 

Nesta categoria reunimos informação sobre os problemas encontrados e que de algum 

modo obrigam a instituição a funcionar não como desejam ou desejariam os 

entrevistados, no benefício das crianças mas como é possível funcionar. 

7 - Imagem 

Nesta categoria reunimos informação sobre o que as pessoas acham que são estes 

espaços educativos. Consciência pessoal e /ou institucional.  

                                                 
46A objectividade impõe definições elaboradas e rigorosas e a definição de cada categoria deve ser unívoca para além 
disso dois observadores, em presença de um mesmo elemento de conteúdo, deverão poder classificá-la na mesma 
categoria (Bardin, 1977). 
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No que concerne aos inquéritos por questionário e tendo em consideração um 

conjunto de preocupações, institucionais e pedagógicas, procurámos respostas às 

seguintes questões47 : 

 

1- Quem são estes profissionais e quais os seus percursos de formação ; 

(Questão I – Caracterização sócio-profissional) 

2 - Que tipo de instituição educativa é um ATL; 

(Questão II – Dados relativos ao ambiente de ATL e  

Questão VI – O que é um ATL para si?) 

3 - Que pensam os profissionais de ATL deste tipo de Instituição; 

 (Questão III – Factores relevantes para o funcionamento do ATL)  

4 – Que relação com os pais e encarregados de educação; 

(Questão IV – Dados relativos às relações com os pais e encarregados de 

educação)  

5 – Qual a importância destes espaços para as crianças; 

(Questão V – Do seu ponto de vista qual a importância deste tipo de instituições 

para as crianças) ?  

 

Para a sua análise criamos uma base de dados para tratamento estatístico dos 

inquéritos e, simultaneamente, grelhas de classificação para análise das respostas 

abertas (Anexo 2 – VI e VII ) . 

                                                 
47 Uma questão pertinente, que não aparece no questionário, que se prende com o tipo de relação com a Escola do lº 
Ciclo do E.B que as crianças frequentam, foi não só objecto da nossa observação como também parcialmente 
respondida nas entrevistas realizadas. 
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Categorias Subcategorias 

 

1 - Que profissionais para este  

      espaço educativo 

 

Caracterização sócio-profissional 

 

 

Grau académico 

Profissão 

 

 

 

2 - Que tipo de instituição educativa 

      é um ATL  

 

Uso instrumental do ATL 

 

 

 

 

Uso expressivo 

 

 

Espaço de retaguarda às famílias 

Espaço de compensação 48 

Espaço para acompanhamento escolar 

_______________________________ 

 

Espaço para actividades lúdicas 

Espaço para descontracção 

 

3 - Factores relevantes para o  

     Funcionamento do ATL 

 

Condições de trabalho 

 

 

 

Preparação Científico-pedagógica 

 

Apoio Institucional 

Enquadramento legal 

 

Recursos físicos (espaço), humanos 

e materiais (equipamento  

e material de desgaste rápido) 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

Legislação específica 

 

4 – Natureza das actividades 

 

Projecto49  

 

Deveres 50 

 

Instrumentais  

Expressivas { negociadas51 ou impostas 

_____________________________ 

 

 

 

 

5 - Constrangimentos 

 

Internos à instituição 

 

 

 

 

Externos à instituição 

 

Falta de espaço 

Falta de projecto 

Falta de recursos financeiros 

Falta de formação especifica 

_____________________________ 

Relação com actividade escolar 

Relação com família 

Outros 

6 - Contributos Factores de desenvolvimento Pessoal, Social e Local 

 

 7 - Imagem 

 

Que representações 

Pessoais 

Institucionais 

Grelha de análise de conteúdo 
 

                                                 
48 Chamamos espaços de compensação aos espaços que têm por função compensar e reparar a experiência escolar. 
49 Consideramos actividades de projecto as actividades lúdicas nas áreas de expressão que visam permitir às crianças e 
adolescentes aprender de “uma outra forma”, essencialmente através do jogo, de modo a enriquecer o seu vocabulário, 
a sua expressão, alargando assim os seus horizontes de vida, e a corresponder a uma aprendizagem de reconhecimento 
das suas competências pessoais e sociais.   
50 Actividades que correspondem aos trabalhos escolares, também designadas por TPC (Trabalhos para Casa/ 
Trabalhos de Casa) e deveres. 
51 Consideramos actividades negociadas aquelas que são escolhidas e negociadas pelas crianças e os adultos sem 
imposição destes. 
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5 – Análise de Conteúdo 

  

Os fenómenos sociais exigem abordagens compreensivas do significado da sua 

globalidade. Assim, no quadro de uma investigação interpretativa, a criação de 

significados (centro de interesse das problemáticas interpretativas) remete-nos para uma 

dimensão social que corresponde à importância conferida à relação entre as perspectivas 

dos actores sociais e as condições ecológicas da acção na qual se encontram implicados 

(Lessard-Hérbert et al., 1994). A análise de conteúdo, enquanto técnica de tratamento de 

informação que serve diferentes níveis de investigação empírica, permite a descoberta 

de sentidos escondidos, fazendo inferências, identificando objectiva e sistematicamente 

as características específicas de uma mensagem (Grawitz, 1984: 652). É um “método 

científico, sistematizado e objectivado52 de tratamento exaustivo de material muito 

variado (quadro 5 mais adiante neste texto), baseado na aplicação de um sistema de 

codificação” (l’Ecuyer, 1990: 120). A análise do conhecimento do fenómeno estudado 

depende da identificação precisa dos nossos objectivos. Assim e ainda segundo l’Écuyer 

(1990), o sentido do conteúdo de uma mensagem pode variar de acordo com o seu autor 

ou ser mais compreensível na medida em que o investigador o conhece melhor. Haverá 

uma maior compreensão do material em análise na medida em que conhecemos as 

circunstâncias em que a mensagem é produzida, assim como as características do local e 

do contexto53 onde e sobre o qual a mensagem é produzida. Isto é, a proximidade entre 

investigador e entrevistados, no quadro de uma investigação qualitativa, facilita a 

construção de sentido, manifestando-se tanto no plano físico (terreno) como no plano 

simbólico (a linguagem). Se entrevistados e analistas pertencem a uma mesma 

comunidade linguística, esta pertença é também garante da comunicação, tal como já 

mencionamos mais acima neste texto.  

 

 

 

 

                                                 
52L’Ecuyer substitui deliberadamente a expressão “método objectivo” pela de “método objectivado” para colocar em 
evidência as características e a significação real do fenómeno estudado. Numa abordagem objectivada o investigador 
tenta adaptar-se constantemente às particularidades do material analisado aceitando os riscos, como lhe pareceram à 
primeira vista. (L’Écuyer 1990: 121) 
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Quadro resumo do domínio de aplicação da análise de conteúdo - segundo Bardin (1977) 

Código de Suporte  

Linguístico oral Entrevistas, conversas informais 

Linguístico escrito Questionário, estatutos, relatórios, legislação e regulamentação, 

outros documentos e trabalhos das crianças 

Icónico Fotos, desenhos e outros trabalhos gráficos 

Outros códigos 

semióticos 

Objectos (pulseiras, pequenas esculturas, caixas etc) 

Comportamentos  

Comunicação não verbal (gestos, manifestações emocionais etc) 

Manifestações afectivas, vestuário 

Meio físico e urbano e tipo de alojamento 

Outros  Mobiliário, alimentação, materiais diversos 

Quadro 5  

 

 

Triangulação como procedimento metodológico 

em pesquisa de terreno 

 

A pesquisa que queríamos efectuar requeria uma abordagem que valorizasse não 

só as interacções entre os diversos actores sociais mas que tivesse em consideração o 

tipo de enquadramento político, social e educativo que define as diferentes expectativas 

relativamente às instituições de Actividades de Tempos Livres. Instituição é, para o 

senso comum, uma organização com determinada constituição e estrutura burocrática. 

Na linguagem das ciências sociais, uma instituição é uma forma determinada de 

relações sociais que se prolonga no tempo e se reproduz – tal como “namoro”, 

“casamento”, “escola”. Nesse sentido, interessou-nos analisar a estrutura burocrática da 

instituição, assim como as relações e os padrões de relações que se estabelecem, isto é, 

as estruturas mais ou menos perenes de interacções que nelas se podem observar. 

Analisar, consequentemente, o que é legal e o que é apresentado como oficialmente 

representando a instituição (as leis, os objectivos, regulamentos, estruturas directivas, 

normas internas...), mas simultaneamente penetrar para além das fachadas do que é 

oficial e apreender as relações estruturais entre os diversos actores deste tipo de 

instituição. 

                                                                                                                                               
53 O contexto, de acordo com Mucchielli citado por L’Ecuyer (1990), é o conhecimento do vocabulário e das 
expressões utilizadas pelos actores sociais locais. Este conhecimento é da maior relevância para a compreensão das 
mensagens, pois permite compreender as ideias para além das palavras. 
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Neste sentido, a utilização de mais do que um método de recolha de dados 

aumenta a probabilidade de se efectuar uma pesquisa mais próxima da realidade, como 

sublinha Woods (1987) quando refere que as instituições têm no seu funcionamento 

quotidiano muitas regras implícitas, raramente articuladas ou objecto de reflexão. Em 

consequência, só utilizando diferentes métodos de recolha de dados, que cubram uma 

maior quantidade de pessoas envolvidas por um maior período de tempo, poderemos 

tornar possível o seu conhecimento. O cruzamento da informação – triangulação –, 

seguindo o modelo de Woods (1987), permite ainda uma participação maior e, desse 

modo, um envolvimento acrescido. Também Sarmento (2000) refere a importância 

deste procedimento metodológico para “explicar o que eventualmente não converge, a 

partir de outras fontes e ângulos de visão, e confirmar mais seguramente o que 

converge” (2000: 256). Em suma, e ainda segundo este autor, a triangulação dos 

métodos de recolha de informação, bem como a multiplicação das fontes, obedece ao 

duplo requisito da abrangência de processos de pesquisa e confirmação da informação” 

(ibidem: 257). 

 

Em conclusão  

 

O nosso objecto de estudo é partilhado por diversas disciplinas – a Sociologia, a 

História, a Antropologia, a Psicologia, entre outras. Na verdade, qualquer fenómeno 

social deve ser perspectivado enquanto fenómeno social total (Mauss), passível de ser 

abordado por diferentes paradigmas e tradições científicas, embora unitário na sua 

complexidade. Com efeito, apesar dos territórios destas áreas disciplinares continuarem 

a ter identidades muito próprias e, portanto, diferenças significativas, elas 

interpenetram-se e confundem-se por vezes numa interdisciplinaridade que dilui as suas 

fronteiras. Os métodos de investigação e as técnicas utilizadas (quer pelo paradigma 

positivista, quer pelo paradigma interpretativo) subdividem-se, quanto à sua natureza, 

em quantitativos e qualitativos, sendo que as teorias “comandam”54, a epistemologia 

“vigia” e o objecto empírico “impõe-se” (porque orienta, limita e constrange) (Freire, 

2004: 20). Perante isto, muitas vezes nos sentimos presos como que numa camisa-de-

                                                 
54 O papel de comando da teoria, à qual se dá o primado num processo de investigação “racionalista”, 
acentua a influência daquela em todas as fases de investigação, nomeadamente na selecção e organização 
dos dados empíricos, uma vez que a utilização de conceitos implica já uma escolha teórica de leitura da 
realidade (cf. Madureira Pinto, 1978). 
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forças que parece limitar a nossa criatividade e sensibilidade. Assim, tentámos que a 

teoria não fosse essa prisão ou edifício pré-determinado ao qual os dados têm de se 

ajustar, mas antes como um recurso para apreender criativamente a realidade em estudo. 

Neste sentido, fomos construindo todo o percurso da forma mais responsável possível 

relativamente à metodologia da investigação. Mas quisemos sempre privilegiar o 

contacto com o terreno, a experiência prática adquirida, o diálogo estabelecido com os 

actores sociais (adultos e crianças). Tal como explicitávamos mais acima neste texto, 

valorizámos todo o processo de interacção e, assim, os espaços onde esta se realizara, 

tentando sempre compreender o contexto e assumindo uma postura de “viajante” que se 

deixa guiar e inspirar por ele, “seguindo” a empiria em vez de a preceder. Neste sentido, 

foram valiosos os contributos de diversos autores que foram mencionados ao longo de 

todo o texto e que mencionamos na bibliografia. 
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Capítulo IV 

ATL Uma Pesquisa de Terreno 

 
(...) Entramos num café e a Sara pergunta: 

- A senhora costuma ler o jornal? 

- Oh menina, não tenho tempo nem para me coçar! O meu homem é que lê o jornal e eu às 

vezes “boto” os olhos nos “títalos”. 

No jardim, o Sr. Joaquim joga cartas com um amigo.  

Gosta de ler?, perguntamos. 

- Eu gosto, mas foge-me a vista, já não sou uma criança. Às vezes leio o jornal. Gosto de ler 

o desporto. 

A Luísa vê o avô aproximar-se e pergunta: 

- Tu lês, avô? 

- Leio o quê? – responde ele, perguntando. 

- O jornal! Lês? 

- Às vezes, quando o tenho! 

A senhora Maria passa e diz com ar risonho: Eu lá sei ler... isso é para vós. Nós já passamos 

o nosso tempo. Agora o mundo é a juventude. 

A minha mãe, quando foi ao Continente, comprou-me um livro de histórias - diz a Vera. 

O empregado da papelaria lê revistas e vende muitos jornais, o homem do talho não tem 

tempo, a D. Silvina gostaria de ter mais tempo para ler, e a senhora do Centro de Saúde 

acha que os livros são muito caros. O professor João acha que é muito importante ler, mas 

não lê muito. A Rita lê as legendas dos filmes e já não é mau, enquanto o Sr. António tem 

de ler todos os dias as facturas e os rótulos dos pacotes, para pôr nas prateleiras do 

supermercado. 

Nós estamos a aprender porque é que ler é tão importante. 

 

  (grupo de crianças do projecto Biblioteca Popular “À Procura da Aventura”) 
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Os espaços estudados: ATL’s da Fonte da Moura e Pinheiro Torres 
 

O ATL da Fonte da Moura 

O Centro Social da Fonte da Moura funciona num edifício construído de raiz – 

“(...) começou primeiro com uma valência para adultos (convívio, trabalho de grupo, 

cursos de alfabetização), só mais tarde com o trabalho de apoio à infância. Mas não 

começa em simultâneo com todas as faixas etárias (...)”. O Centro tem agora 4 

valências a funcionar: Infância e Juventude, Terceira Idade, Centro de Dia e Centro de 

Convívio com apoio domiciliário. O trabalho com idosos só começa na década de 1980. 

(...) Primeiro abrimos as salas de estudo, que acabaram por fechar, e só por volta de 

1993/94 é que abre a valência de ATL, tal como hoje conhecemos. 

A criação desta valência (ATL) surge na sequência do trabalho realizado nas 

valências para a infância já existentes no Centro (Creche e Jardim). As crianças entram 

por volta dos três meses na instituição e vão-se mantendo até começarem a frequentar o 

“mundo escolar” e acabarem o lº Ciclo do Ensino Básico. Algumas continuam no ATL 

até ao final do 2º Ciclo do Ensino Básico. 

Por um lado, os pais exerceram sobre a Direcção alguma pressão no sentido de 

manterem os seus filhos no Centro depois de finalizar o pré-escolar e, por outro, a 

instituição, dadas as características do local e do trabalho que pretendia realizar com as 

crianças, nomeadamente facilitar a transição para o nível seguinte, sentiu necessidade de 

continuar esse acompanhamento, possibilitando às crianças uma maior adaptação à 

instituição escolar. A passagem do Jardim de Infância para o lº Ciclo do Ensino Básico 

não é fácil para a maioria das crianças, e a articulação entre os diferentes níveis 

educativos tem-se mostrado para elas muito benéfica. De uma maneira geral, ao 

crescimento desta valência para a infância vão-se juntando as preocupações crescentes 

com a educação formal, o que muitas vezes resulta numa gradual aproximação do 

modelo escolar. Neste sentido, a ligação com a aprendizagem cultural e social tem-se 

afastado do jogo e aproximado da instrução escolar, ficando num meio termo entre a 

educação informal obtida no meio familiar e a educação escolar formal, deixando de 

lado a atenção à especificidade das crianças e, assim, à forma como podem ser 

estimuladas nesta fase da vida, como salientam Becchi (1998) e Ribeiro (2002). 



 66

Do ponto de vista das práticas pedagógicas, o diálogo entre as duas valências 

(Jardim e ATL) é reconhecido como muito valioso, já que a transição para a escola é 

vivida pelas crianças, em geral, com sentimentos muito ambíguos. Por um lado, 

representa uma oportunidade para crescer e entrar no mundo dos crescidos, para fazer 

coisas que não se faziam até então (real ou imaginariamente), e, por outro, para  

aprenderem coisas novas e ganhar um novo estatuto social. Socialmente, a entrada na 

escola tem um peso simbólico muito grande, e geralmente é para as crianças marcada 

por sentimentos de expectativa e, simultaneamente, de desconforto, pelo imprevisto e 

incerteza que gera. Esta passagem é frequentemente vivida também pelos pais e 

encarregados de educação com grande ansiedade como salientam Castro e Rangel 

(2004). Neste sentido, e para cumprir o objectivo de facilitar às crianças a transição 

entre os dois níveis de aprendizagem, uma das educadoras (normalmente a Auxiliar de 

Acção Educativa) transita com as crianças para a valência de ATL, mantendo-se com 

elas pelo menos mais um ano. O diálogo com a instituição escolar nem sempre tem 

produzido o efeito que se pretende, como mencionam as educadoras, já que muitas 

vezes a escola desconhece o trabalho pedagógico desenvolvido pela valência de Jardim 

e só contacta com o ATL quando quer resolver um problema ou quando as crianças não 

fazem o trabalho marcado para casa. Só nos chamam para se queixarem das crianças e 

nos darem ordens... quando não são mesmo raspanetes... Dialogar, nunca. Se uma 

criança tem um comportamento inesperado, a culpa ou é dos pais ou é nossa. Perceber 

porque é que a criança reagiu desta ou daquela maneira não está nos horizontes dos 

professores. Provavelmente, eles não têm que se preocupar com as crianças da mesma 

forma que nós ... Se entendessem isso, o trabalho de cooperação poderia ser valioso..., 

mas não é. Nós ensinamos o que não sabemos... Submetemo-nos a uma enorme 

quantidade de regras impostas pela instituição escolar, mesmo não concordando, e 

ainda por cima o reconhecimento do valor do nosso trabalho com as crianças é 

praticamente nulo. A escola tem um grande protagonismo e os pais não querem 

arriscar, pelo que quando estão mais aflitos é a nós que recorrem. Há professores que 

nem imaginam o que realmente se passa com as crianças... a primeira reacção é culpar 

alguém... 

Mesmo assim, as educadoras mencionam que desde a abertura desta valência se 

fazem reuniões regulares com os pais, ensaiam-se relações de parceria com as 
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instituições locais e, sempre que possível, dialoga-se com a Escola tentando condições 

de trabalho a todos os níveis: educativo, social e pedagógico. 

O ATL funciona num apartamento tipo T355 (1º andar) do bloco 5, e é 

constituído por: cozinha, casa de banho, dois quartos de pequena dimensão (8m2), uma 

sala que foi remodelada e anexada ao terceiro quarto, e uma pequena marquise 

construída numa varanda. Nesta sala almoçamos, fazemos os trabalhos de casa e as 

actividades. Na salinha jogamos jogos e na sala da informática jogamos computadores 

(...). Tem os nomes na porta porque não cabemos todos. Vamos só três ou quatro de 

cada vez para as salinhas (...). Quando nos portamos mal não vamos (...) – referem as 

crianças. Trata-se de um espaço exíguo que os inquiridos mencionam como o maior 

constrangimento quer para o trabalho aí desenvolvido, quer para as crianças que estão 

“engaioladas” durante todo o dia – cerca de 10h –, primeiro na Escola depois no ATL. 

Em termos de recursos humanos esta valência tem uma técnica de Serviço Social, que é 

a pessoa que supervisiona toda a actividade do Centro e uma responsável pelo ATL 

(Educadora Social), três Auxiliares de Acção Educativa (também designadas como 

Ajudantes de Ocupação) e uma cozinheira. Os serviços administrativos são comuns a 

todas as valências. Em termos pedagógicos, o ATL desenvolve um trabalho autónomo 

em estreita colaboração com as outras valências do Centro. Semanalmente, as 

educadoras responsáveis pelas valências de Creche, Jardim e ATL fazem reuniões que 

pretendem ser simultaneamente espaços de reflexão, organização e planificação do 

trabalho conjunto. O projecto educativo é, desta forma, elaborado em comum com todas 

as valências do Centro, e as actividades festivas, pontuais (dia do pai, dia da criança, 

Natal, etc.), têm também uma organização conjunta, rentabilizando recursos e trocando 

experiências. Algumas crianças têm irmãos, primos ou avós noutras valências do centro, 

e o convívio diário acaba por tornar as relações entre adultos e crianças mais favoráveis. 

Entre as 8h00 e as 19h00, frequentam diariamente o ATL 64 crianças (26 raparigas e 38 

rapazes), com idades compreendidas entre os 6 e os 13 anos de idade, organizadas por 

grupos em função do horário escolar e não em função da idade –  tem a vantagem de 

poderem trocar ideias uns com os outros, de se identificarem com as brincadeiras, de 

poderem entre-ajudar-se (de os mais velhos apoiarem os mais pequenos), e a 

desvantagem de nem sempre as brincadeiras coincidirem. O barulho é muito (normal... 
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com crianças que têm de conversar, que não podem nem devem manter-se em silêncio 

todo o tempo), os funcionários nem sempre têm condições para estar tanto tempo no 

mesmo espaço a inventar o que as crianças podem fazer, e tudo isto misturado com a 

pressão para fazerem os trabalhos de casa... 

 

O ATL de  Pinheiro Torres 

A valência de ATL do Centro Social do Bairro Dr. Nuno Pinheiro Torres começou a 

funcionar em 1983 num prédio destinado à habitação cedido pela Câmara Municipal do 

Porto. Este Centro tem 4 valências: Terceira Idade, Centro de Dia, Centro de Convívio e 

Apoio Domiciliário e Juventude. As crianças começam a frequentar o ATL no momento 

em que entram para a Escola do lº Ciclo do Ensino Básico. 

Em termos de recursos humanos, esta valência tem uma técnica de Serviço Social, 

que assume o encargo de supervisionr toda a actividade do Centro, e uma responsável 

pelo ATL (Educadora Social), além de três Ajudantes de Ocupação (também conhecidas 

como Auxiliares de Acção Educativa). O apoio logístico (serviços administrativos, de 

limpeza e cozinha, são comuns a todas as valências). Em termos pedagógicos, o ATL 

desenvolve um trabalho autónomo das outras valências, embora por vezes haja uma 

colaboração com o trabalho dos idosos, nomeadamente quando o grupo folclórico 

solicita a colaboração das crianças. As actividades realizadas com as crianças são 

pensadas e organizadas em função das disponibilidades das crianças, após os “trabalhos 

de casa” (a que se dá prioridade). Entre as 12h30 e as 18h00, frequentam este espaço 54 

crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 11 anos de idade. A maioria das 

crianças frequentou o pré-escolar noutras instituições, pelo que o apoio na transição 

para o primeiro ciclo é negligenciado, já que o diálogo inter-institucional é pouco 

frequente. Do ponto de vista do espaço, o ATL tem duas salas com cerca de 18m2 e um 

polivalente. As crianças estão distribuídas por salas em função da idade e do nível de 

escolaridade que frequentam – esta sala é da menina [uma educadora] ... e dos meninos 

do ATL da 3ª e 4ª classe .... andámos na 3ª e na 4ª na escola... e aqui no ATL. Esta sala 

é onde vemos televisão e vídeos. Isto é, do ponto de vista da sua organização, o ATL 

tem uma lógica de submissão ao espaço escolar, reproduzindo-o. Esta situação, muito 

frequente em instituições deste tipo deve-se, segundo os responsáveis pela instituição, 

                                                                                                                                               
55 A área destes T3 é muito reduzida – 51m2. A dimensão da sala comum é sensivelmente 16m2, e as 
salas mais pequenas têm 8m2. A entrada faz-se por uma escada exterior que dá directamente para a sala 
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ao facto de facilitar o apoio e o trabalho com as crianças, sobretudo porque a maioria 

tem muitos “trabalhos de casa” para fazer. Ou seja, cada educador/a dedica-se a apoiar 

as crianças, pelas quais é responsável, de acordo com os conteúdos escolares que as 

crianças estão a aprender na escola, preparando, inclusive, algumas actividades em 

função do ano de escolaridade que estas frequentam. Este tipo de trabalho reflecte-se 

nas paredes do próprio ATL: a tabuada em cartolina, os animais domésticos e selvagens, 

os alimentos, a roda alimentar, etc. Para algumas destas educadoras, a escola 

corresponde à esperança de criar maior mobilidade social para aquelas crianças. Assim, 

por um lado, aderem ao trabalho escolar por acharem que ele contribui para a melhoria 

de vida dos seus “meninos/as”, e, por outro lado, porque não tendo conhecimentos que 

lhes permitam realizar outro tipo de actividades, a supervisão dos “trabalhos de casa “ 

acaba por se tornar a tarefa mais evidente e até mais fácil. 

Esta realidade é ainda legitimada pela vontade da Educadora Social responsável 

pelo ATL em fazer esse mesmo acompanhamento no grupo de jovens que continuam a 

frequentar esta instituição após acabar o lº Ciclo do Ensino Básico. De acordo com a 

Assistente Social, responsável do centro, este trabalho tem de ser feito, já que se não 

houver ninguém que apoie estas crianças nas tarefas escolares, eles/elas não têm a 

mínima hipótese de garantir um futuro mais interessante do que o que tiveram os seus 

familiares. Mesmo acreditando nisto, a Assistente Social e as educadoras referem que se 

não for para fazer os trabalhos de casa, os pais nem os põem cá (...). É muito triste ver 

meninos/as que foram nossos e depois se perdem... são tantos que dá dó. Nós 

esforçamo-nos tanto e no fim só conseguimos que alguns continuem aqui depois do lº 

ciclo... 

O ATL está situado num rés-do-chão, sem escadas, pelo que as crianças têm a 

possibilidade de ter um recreio no espaço exterior. A extensão do doméstico para o 

espaço público da rua (do bairro) mostra como a vida quotidiana nos bairros ainda é 

intensa, as crianças podem brincar e conversar e o espaço exterior passa a ser um espaço 

privado. Esta situação é vista pelas educadoras de duas perspectivas: por um lado, é 

gratificante ter um espaço que as crianças podem frequentar para não estarem sempre 

“fechadas”; e, por outro, pelo facto de ser um espaço aberto no bairro, há sempre 

alguém que vigia as actividades das crianças e tece comentários, agradáveis ou 

desagradáveis, ao trabalho feito pelas educadoras. Assim, e da mesma forma que os pais 

                                                                                                                                               
comum, que se torna, assim, um local de passagem obrigatória. (Gros, 1982: 222) 
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ou avós dão conselhos às crianças quando estas andam a brincar nos espaços exteriores 

ou quando vão com a sua mochila às costas para a escola, também explicitam as suas 

“ordens” às educadoras quando elas estão ou não no recreio com as crianças. São 

frequentes as chamadas de atenção: oh menina, num vê? Estão para ali ao sol e não 

fazem nada, deixam as crianças a brincar sozinhas... não é pr’a isso qu’a gente lhes 

paga... olhe o moço, carago... parecem cegas, etc.  

Este tipo de recreio, no meio do bairro, não é reconhecido como útil. Aliás, as 

relações de vizinhança nestas condições são quase sempre muito desagradáveis e 

complexas, provocando sentimentos contraditórios – por um lado, querem ajudar as 

crianças, por outro, não suportam as atitudes e má educação dos pais e têm vontade de 

desistir. Como elas próprias explicitam, às vezes apetece abandonar tudo... nem apetece 

deixar a canalha ir lá fora... Vão ouvindo os comentários sem responder, mas não 

deixam de se queixar da ingratidão daqueles familiares (às vezes são apenas vizinhos), 

tentando ultrapassar um certo sentimento de raiva pelo trato a que estão expostas/os. 

Estes espaços, assim sentidos, não são rentabilizados, chamando por exemplo os adultos 

– vizinhos – a colaborar com a instituição, tendo em vista a inclusão do ATL na rede de 

relações de vizinhança que constituem a riqueza do dia a dia do bairro, em vez do 

contrário. Olhando estas relações de um ponto de vista negativo e não como uma 

potencialidade, o ATL tenderá sempre a ser uma instituição isolada que tem por fim 

unicamente tomar a guarda das crianças, usurpando-as às relações do bairro, mais do 

que integrando-as no seu próprio espaço. Esta perspectiva é, aliás, conceptualmente 

aceite pela responsável da instituição e, de certo modo, quando devidamente 

enquadrada, pelas pessoas que lá trabalham, mas há ainda muita dificuldade em pô-la 

em prática. Acresce a este sentimento o facto destas instituições serem lugares 

ignorados entre a escola e a casa, uma espécie de “parente pobre” da educação, tal como 

avançávamos um pouco atrás neste texto. 
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Quadro sinóptico das instituições estudadas segundo Lauwe (1976) 
      
 ATL FM 

As crianças frequentam a instituição 
desde os 3 meses de idade 

ATL PT 
As crianças frequentam a instituição a 

partir dos 6 / 7 anos de idade 
Tipo de criança Adolescentes -  crianças em 

crescimento que ainda precisam 
de muito carinho e apoio 

Adolescentes -  jovens 
que têm de se preparar para 
continuar a escolaridade e ser 
alguém na vida 

O que se pretende das crianças Que tenham um desenvolvimento 
saudável apropriado à sua idade e 
condição social  

Que consigam obter “sucesso” 
na instituição escolar ; 
que se preparem para o futuro 

Necessidades das crianças Afectivas  Educativas e sociais 
Como se perspectiva o futuro 
das crianças 

Jovens criativos, autónomos, 
responsáveis (atitude pedagógica) 

Jovem responsável 
(atitude preventiva) 

 
Estatuto do Jogo 

Actividade lúdica que promove a 
socialização   

Entreter e ocupar 

 
Estatuto do Brincar 

Interagir, muito importante 
“as crianças adoram quando 
podem ir para o recreio ou para o 
parque” 

“O momento de brincar no 
recreio à hora do lanche é o mais 
apreciado pelas crianças “  

 
Estatuto da actividade lúdica 

“Permite ensinar e aprender de 
maneira informal e democrática 
todas as áreas de saber” 

 
Importante 

Recursos materiais Poucos Poucos 
Tipo de actividades Plástica, corporal, culinária, 

brincar na casinha  
Plástica, culinária e ginástica 

Educadores em contacto 
directo regular 

Educadora Social  e Auxiliares de 
Acção Educativa 

Auxiliares de Acção Educativa 

Outros educadores em contacto 
indirecto 

Educadores de Infância e 
Assistente Social 

Educadora Social e Assistente 
Social 

Quadro 6  – quadro comparativo dos discursos nas instituições estudadas 
 

 
Expectativas dos Diferentes 
Actores Sociais 
 

ATL FM 
As crianças frequentam a instituição 

desde os 3 meses de idade 

ATL PT 
As crianças frequentam a instituição a 

partir dos 6 / 7 anos de idade 

da Direcção Espaço de apoio socioeducativo Espaço de apoio socioeducativo 
 
dos/as Educadores/as 

“O ATL é visto como 
prolongamento do trabalho 
iniciado na creche e jardim” 
Processo de aprendizagem 

O ATL é sobretudo para as 
crianças fazerem os trabalhos de 
casa  

 
da Segurança Social 

Espaço de apoio socioeducativo 
- continuidade do trabalho 
desenvolvido na creche e/ou 
jardim de infância 

Espaço de apoio socioeducativo 
muito condicionado pela 
instituição escolar  

 
dos  pais e encarregados de 
educação 

Deixar as crianças em segurança 
enquanto trabalham, apoio nas 
refeições, levar e buscar as 
crianças à escola, 
apoio nos trabalhos escolares 

 
Apoio nos trabalhos escolares 
 

 
das crianças 

É um sítio onde fazemos 
trabalhos, desenhos, para 
brincar, para comer e lanchar, 
serve para conviver com os 
colegas, ver filmes... 

 
... fazemos coisas, desenhos, 

pinturas, olha, 
sei lá... tudo... 

Quadro 7  -  quadro comparativo das expectativas dos diferentes actores sociais 
 nas instituições estudadas 
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As crianças e os espaços 

 

De uma maneira geral, as crianças não se referem ao ATL como sendo seu, como 

lugar a que pertencem; não se referem a ele da mesma forma como quando falam da sua 

casa, quando dizem, frequentemente, a casa da minha mãe ou da minha avó, e poucas 

vezes do pai ou dos pais. A casa não é somente o espaço, o quarto, a cozinha ou o canto 

onde guardamos os nossos objectos pessoais, mas um espaço familiar comum que 

partilhamos geralmente com outras pessoas, lugar de convívio que pode dizer que a 

condição de eu o habitar será também cuidar dele, participar no seu arranjo, propondo-

me voluntariamente para a sua organização (Gorz, 1988: 197). Se a casa não é somente 

o lugar onde se habita, também o ATL não pode ser o espaço de transição entre a escola 

e a casa, dividido em salas reservadas às “actividades”. 

 É comum a dificuldade que alguns adultos têm em ceder ou partilhar o espaço 

com as crianças para que elas também possam organizá-lo, decorá-lo e vivê-lo, 

sentindo-o como seu. Apesar dos desenhos, pinturas e outros materiais das crianças 

decorarem estes espaços de ATL, notamos que no caso de PT, alguns educadores 

manifestam dificuldade em preparar e escolher os materiais para essa finalidade em 

conjunto com as crianças, que se constituiriam, assim, como parceiras na organização e 

tomada de decisão sobre as suas próprias actividades. Como resultado deste processo, 

identificamos espaços acolhedores e cuidados do ponto de vista estético (na óptica 

daqueles adultos), mas mais dificilmente apropriáveis pelas crianças. No caso de FM, os 

materiais elaborados pelas crianças decoram as paredes e são na maior parte das vezes 

por elas colocados e arranjados (eventualmente, com a ajuda dos adultos); no entanto, a 

vontade de dar visibilidade às actividades (gráficas) desenvolvidas dá origem, muitas 

vezes, a uma profusão de objectos decorativos, todos muito semelhantes (dado as 

actividades principais se circunscreverem a actividades manuais como a pintura e a 

colagem). Estes procedimentos parecem limitar as possibilidades de alargar as 

referências em termos de cultura visual.  

Uma das dificuldades mencionadas por algumas educadoras prende-se, por um 

lado, com o facto dos espaços serem muito pequenos e tornar-se necessária uma grande 

capacidade de organização, que não é compatível com o tempo que as crianças 

precisariam para se consciencializarem da necessidade de os manter em ordem de modo 

a serem acolhedores para todos e, por outro, porque os adultos percepcionam os espaços 
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como “seus” ou porque têm um perfil mais directivo e assumem totalmente para si as 

actividades que deveriam contar com a participação, ou, até, com o protagonismo 

central das crianças. Considerando ser essa a sua função, acabam por monopolizar uma 

série de acções como arrumar, arranjar e prever tudo, alegadamente para o bem das 

crianças, sem se aperceberem que esta poderia constituir uma oportunidade para as 

envolver, aproveitando as suas ideias, vontade e disponibilidade, e até, de conhecerem 

as preferências culturais próprias dessa fase da vida das crianças. Aliás, o espaço 

pertence sempre a quem o habita e o ATL é organizado e pensado como espaço para 

crianças. O difícil neste caso será entendê-lo como espaço para adultos. 

Os espaços institucionais como o ATL (e até a escola) têm esta dificuldade, que 

é perceber se o espaço é concebido como espaço de e para crianças, onde estas podem 

brincar e desenvolver actividades a seu gosto ou se é um espaço para resolver problemas 

sociais que são apenas problemas dos adultos (educadores e pais). Ter uma ou outra 

perspectiva faz toda a diferença, já que a questão do espaço é também uma questão de 

fundo, do nosso ponto de vista.  

O processo de partilha de tarefas desenvolve a sociabilidade e a solidariedade, 

mas tal supõe um contexto que favoreça os encontros, as trocas, as iniciativas e as 

práticas comuns, assim como a apropriação de espaços comuns, o que permite a livre e 

equitativa expressão de todos os participantes. É na experiência das actividades 

microsociais que podemos falar de direitos e deveres, e quando se é reconhecido como 

membro, os direitos implicam o dever de corresponder. A cooperação solidária é a base 

por excelência da integração social e da produção de laços sociais, como observa Gorz 

(1988: 199).  
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Acompanhamento escolar  
 

 

Tenho muitos trabalhos de casa e não gosto muito, 

porque perco a minha tardinha de brincar! 

(Maria) 
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Acompanhamento escolar 

 

O acompanhamento escolar pressupõe um conjunto de acções que visam 

oferecer às crianças, paralelamente à actividade formal na escola, os recursos 

considerados essenciais para o seu “sucesso escolar” e um apoio que muitas vezes não 

se consegue no ambiente familiar. Esta reflexão decorreu do trabalho de terreno e 

procura contribuir para um conhecimento mais aprofundado de uma problemática (o 

apoio aos trabalhos de casa) que, a par das dificuldades relacionadas com o espaço 

físico, foi frequentemente salientada como um dos maiores constrangimentos para o 

quotidiano da instituição e, portanto, para o bem-estar das crianças.  

Para além das definições, mais ou menos concisas, relacionadas com a temática 

do acompanhamento escolar, que fomos desenvolvendo ao longo deste trabalho, demos 

prioridade ao ponto de vista das crianças e dos educadores (técnicos e ajudantes de 

ocupação), normalmente menos ouvidos neste processo, mas que mais tempo passam 

com as crianças, pelo que não consideramos desta vez, de forma sistematizada, a 

opinião dos professores, dos pais e encarregados de educação. Contudo, fizemos 

algumas referências a estudos feitos por autores cujas abordagens a este problema se 

agrupam, no nosso entender, em pelo menos dois eixos.  

O primeiro eixo corresponde a um conjunto de obras caracterizadas 

essencialmente pelos conselhos aos pais e educadores para ajuda nas actividades 

centradas no trabalho escolar, com uma preocupação mais prescritiva do que 

propriamente analítica. Mais do que problematizar a existência e a pertinência dos 

“trabalhos de casa”56, assume-se uma postura pragmática que parte da evidência da sua 

existência para arranjar maneiras de lidar com eles e responder-lhes positivamente, não 

os pondo em questão. Este é o caso, assim nos parece, das obras de Marques (1997),  

Meirieu (1998), Silva (2003) e Tavoillot (1977). Pedro Silva enfatiza o papel dos 

“trabalhos de casa” no estabelecimento de uma relação entre a família e a escola. 

Tavoillot (1977) parte da constatação de que a ajuda aos filhos nos trabalhos escolares é 

uma preocupação constante e uma tarefa difícil para os pais e encarregados de 

educação, e o seu livro anuncia-se como um recurso para ajudar os pais a abordarem de 

uma maneira educativa o êxito – mas também o insucesso – escolar dos seus educandos. 

                                                 
56 Manteremos a designação “trabalhos de casa” por ser a expressão mais utilizada pelo senso comum (e 
também por parte dos académicos).  



 76

O livro de Phillipe Meirieu (1ª edição), apesar de assumir uma postura crítica em 

relação aos “trabalhos de casa” e ao modo como se articulam com o trabalho escolar, 

acaba por ser um exemplo de uma atitude pragmática, que se centra nos “conselhos” e 

que promove, em grande medida, um apaziguamento ou uma espécie de “conformismo 

crítico” que acaba por, até certo ponto, ajudar a legitimar a “inevitabilidade” dos 

trabalhos de casa. No entanto, na 2ª edição aumentada do mesmo livro, o autor 

considera que esta questão tem evoluído e tem sido objecto de estudos vários sobre o 

assunto, quer no ensino público quer privado, pelo facto da ajuda individualizada aos 

deveres ter aumentado consideravelmente. Meirieu salienta ainda que, em França, os 

“trabalhos de casa”, no ensino primário, são proibidos há já alguns anos. Mesmo assim, 

os apelos do Ministro da Educação francês para que os educadores não se esqueçam 

disso têm sido vários desde então, o que significa que é uma prática que persiste para lá 

das imposições legais Meirieu (2000:9). 

O segundo conjunto inclui, a nosso ver, os estudos de autores como Perrenoud 

(1999), Glasman (2001), Cardoso (1993) e Laloup (1962), entre outros, que analisam a 

pedagogização dos diferentes espaços sociais e, assim, o sentido do trabalho de casa e 

do trabalho escolar (ambos centrados nas aprendizagens formais, sendo um uma 

extensão do outro), de acordo com cada contexto específico de vida das crianças. Estes 

autores enfatizam a necessidade de serem definidos os diferentes conceitos 

(acompanhamento escolar, trabalhos de casa, deveres, apoio...), defendendo que a 

relação entre o estudo imposto e a autoformação voluntária não corresponde às 

expectativas das novas gerações (Glasman, 2001). Estas abordagens tentam mostrar que 

as crianças desempenham diferentes papéis sociais (aluno/a, filho/a, amigo/a, neto/a, 

jovem...), normalmente pouco considerados nas suas diferenças, impondo-se uns aos 

outros (o estatuto de aluno prevalece mesmo em contextos não escolares, como é o caso 

do ATL), o que não ajuda a percepcionar os diferentes lugares como espaços que têm 

necessariamente de ser diferenciados e potenciadores destes diferentes papéis. Aliás, 

diríamos mesmo que a redução das crianças ao papel de alunos lhes retira a identidade 

e, em certa medida, o espaço da infância. Os autores de que falamos salientam a 

urgência de se precisarem os conceitos, esclarecendo os seus diferentes significados, em 

benefício das crianças e dos educadores. O conceito de trabalho de casa, que é o que 

temos vindo a tratar, é um bom exemplo disso, uma vez que aglomera um conjunto de 

práticas e de efeitos que só aparentemente têm o mesmo sentido e intuito (sucesso, 
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mobilidade social, emprego, integração...), para as mais diferentes motivações: as 

crianças parecem querer corresponder às expectativas dos pais e professores; os 

professores aparentemente querem corresponder às expectativas sociais; os educadores 

dizem querer ajudar as crianças a terem melhores desempenhos escolares; os pais 

parecem querer proporcionar uma maior mobilidade social através da escola; e os 

técnicos da área social, por sua vez, representam porventura esses trabalhos como um 

instrumento para ajudar as crianças a sair dos ciclos de reprodução da pobreza e da 

exclusão. 

É importante assinalar que não consideramos aqui as obras meramente 

comerciais, que se destinam apenas a fazer crer aos pais (que mais próximos estão da 

cultura escolar), que lhes resolveram os problemas. Isto é, que no fundo se apresentam 

como um conjunto de prescrições meramente operacionais, receitas pronto-a-usar que 

não contextualizam socialmente os fenómenos nem têm uma visão propriamente crítica, 

mas apresentam um conjunto de soluções mais ou menos fáceis e que, muitas vezes, 

acabam por individualizar este tipo de problemas – que são eminentemente sociais –, de 

modo a apresentar soluções que possam ser, também elas, reduzidas a atitudes 

individuais. É o caso, por exemplo, do conjunto da colecção “Sucesso Escolar” (nº 1 e 

4) publicados pela Porto Editora. Este tipo de publicações constitui, a par de outros 

produtos educativos extra-escolares centrados no para-escolar, uma nova abordagem 

muito difundida nos circuitos comerciais de grande distribuição, como é o caso dos 

hipermercados, e que por isso mesmo se tornaram um mercado à margem da escola, 

uma novidade concorrencial, aproveitada e rentabilizada pelas editoras, como 

assinalam, aliás, Colin e Coridian (1996). Os produtos para-escolares assim organizados 

constituem uma proposta aos pais (sobretudo da classe média) para melhor apoiarem os 

seus filhos no trabalho pedagógico doméstico, com vista a atingirem o “sucesso 

escolar”. A promoção destes produtos junto dos pais e encarregados de educação é 

legitimada pelo discurso dos educadores que sublinham a necessidade dos pais se 

implicarem nas tarefas escolares dos seus filhos através do acompanhamento mais 

próximo do trabalho por eles desenvolvido em casa. A análise do discurso dos pais 

realizada por estes autores sobre as modalidades de compra e utilização destes produtos 

(auxiliares pedagógicos) difundidos pelas editoras mostra como as práticas parentais 

estão pouco sistematizadas, uma vez que variam de acordo com o grau de 

“performance” escolar obtido pelos seus educandos. Os pais encontram assim uma 
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forma de regular e orientar o investimento dos seus filhos através da sua adesão a esse 

tipo de produtos para-escolares, “treinando” em casa em função da forma como a escola 

sugere este tipo de “jogo” quase invisível. É neste sentido que, libertas dos 

constrangimentos impostos pelos calendários e programas escolares, as editoras 

apostam neste novo tipo de edições (em livro, CD, etc.), que não está sujeito a nenhum 

tipo de regulação, propondo uma enorme diversidade de produtos concebidos para o 

consumo alargado de uma nova categoria de consumidores: as famílias (ibidem: 13).  

Estas perspectivas enfatizam uma concepção de educação que remete para uma 

aprendizagem assente no treino, na memória e na repetição concebida a partir de 

estratégias didácticas baseadas na passividade da criança/aluno. Pelo contrário, a nossa 

opção baseia-se numa concepção de educação que valoriza a imaginação e criatividade 

das crianças, assim como o jogo e a brincadeira como parte fundamental do acto de 

aprender. Assim e tendo ainda em consideração os contextos e população do nosso 

estudo, preocupam-nos os feitos e efeitos de uma educação baseada numa concepção de 

sociedade demasiado preocupada com a escola e a escolarização e menos com os seus 

efeitos perversos. 

 

 

Acompanhamento escolar em ATL 

 

É sobretudo a partir da década de 1980 que o acompanhamento escolar mais se 

desenvolve em Portugal, começando a fazer parte do trabalho realizado nas instituições 

socioeducativas implementadas em bairros sociais, como as que estão em estudo.  

Estas instituições – ATL –  têm-se constituído como modelos de intervenção que 

visam o desenvolvimento pessoal e social da criança, e que têm também como objectivo 

contribuir para o seu sucesso escolar. Estes modelos de intervenção não se colocam 

como alternativos à escola mas, pelo contrário, reconhecem o seu papel central, 

passando ainda a constituir não só uma questão de política educativa mas também de 

política social.  

Por “acompanhamento escolar” têm-se designado as actividades que 

correspondem ao estudo da matéria escolar e que têm por objectivo contribuir para um 

melhor desempenho das crianças no âmbito da educação escolar formal, ou seja, para o 

seu sucesso escolar. Mesmo assim, devemos distinguir o apoio dado em instituições 
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diferentes. Um primeiro tipo existe sobretudo naquilo a que se chama normalmente 

“centros de explicações” ou “salas de estudo”, com as condições que permitem 

melhorar e corresponder ao papel de aluno/a e que se materializam em condições de 

espaço e tempo com profissionais preparados para o efeito, ou em outros espaços 

preparados para a sua realização (individual ou em grupo), orientada por especialistas 

das diferentes áreas do saber, insituições que não fazem parte do âmbito deste estudo. 

Um segundo tipo de apoio é aquele em que se enquadram as instituições em análise e 

que se caracteriza pelo apoio aos “deveres, TPC ou trabalhos de casa” que é facilitado 

às crianças em ATL, instituições supervisionados por profissionais que, normalmente, 

não tem uma preparação académica adequada para esse efeito.  

No caso destas instituições (ATL), o acompanhamento escolar, para além do 

apoio nos trabalhos escolares (designados pelos adultos e crianças como deveres e 

trabalhos de casa), compreende ainda o apoio logístico, que se refere às refeições 

(almoço e lanche) das crianças, assim como o transporte (a pé ou motorizado) da escola 

para a instituição (ATL), e vice-versa, e o apoio socioeducativo, que se refere ao 

desenvolvimento de actividades diferenciadas (na área da leitura, culinária, expressão 

plástica, entre outras) que visam sobretudo melhorar o desempenho escolar. Este tipo de 

apoio tem sido considerado por que autores como Glasman (2002) como modelos de 

intervenção que ajudam ao desenvolvimento pessoal e social da criança e contribuem 

para o seu eventual progresso ao nível do que se considera “o sucesso escolar”. Estes 

apoios não se colocam como alternativos à escola, mas, muito pelo contrário, 

confirmam o seu papel central e, muitas vezes, subordinam-se às suas lógicas. Muitas 

vezes, as crianças desenvolvem actividades cujo fim é a aprendizagem da matéria 

escolar (a questão aqui é garantir o cumprimento dos objectivos curriculares) e que 

contribuem para melhorar pontualmente o seu desempenho, não alargando os seus 

horizontes intelectuais e culturais. Assim, as crianças podem até esforçar-se por cumprir 

o trabalho, mas não compreendem o sentido emancipatório do conhecimento. Não ficam 

com vontade de continuar a estudar e conhecer, pois a sua pretensão é melhorar e tirar 

um bom resultado que vá de encontro ao desejo dos pais ou encarregados de educação e 

dos educadores ou professores que os acompanham (Glasman, 2002). Na maior parte 

das vezes, mesmo as actividades rotuladas como lúdicas não passam de actividades 

instrumentalizadas em função da escola, que visam o “sucesso”, actividades cujo 

conteúdo pode variar, mas cujo objectivo é a socialização, as boas maneiras, e o 
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desempenho escolar. Aprendizagens das quais se espera virem a ter uma transferência 

para o domínio escolar. A valorização da escola, por um lado, parte do princípio de que 

a aprendizagem escolar é garante de mobilidade social e, por outro lado, pressupõe que 

a escola é um contexto enriquecedor para a criança, proporcionando-lhe, através da 

escolarização, possibilidades de desenvolvimento que a família por si só não pode 

oferecer nem garantir. Neste sentido, a tendência é aumentar o grau de exigência em 

função da escola, não atendendo às particularidades das crianças e aos seus contextos 

específicos de vida.  

 

 

Apoio nos trabalhos escolares (trabalho de casa, deveres ou TPC) 
 

Inquiridos 
 

Designação utilizada 
 

Designação comum  
  

Crianças/jovens 

 

Trabalhos de casa 

Deveres 

Trabalhos da escola 

Estudar 

 

 

Trabalhos de casa 

Deveres 

 

Técnicos de intervenção de trabalho directo 

 

TPC (trabalhos para casa) 

Trabalhos de casa 

Deveres 

 

Trabalhos de casa 

Deveres 

 

Técnicos de intervenção de trabalho indirecto 

próximo 

 

 

Actividades escolares 

Trabalhos escolares 

Deveres  

TPC (trabalhos para casa) 

Trabalhos de casa 

Trabalhos que trazem da escola 

 

Trabalhos de casa 

Deveres 

 

 

Técnicos de intervenção de trabalho 

indirecto afastado 

 

Trabalhos de casa 

 

 

Trabalhos de casa 

Quadro 8 – Discurso dos diferentes actores sociais para caracterizar trabalhos para casa 

 

Para denominar o trabalho escolar que os alunos fazem fora da esfera da escola 

(em casa ou nas instituições para-escolares), utilizam-se diferentes designações, 

conforme mostra o quadro 4 reproduzido acima. “Trabalho de casa” é a expressão mais 

corrente seguida de “deveres”. De acordo com a nossa pesquisa junto dos educadores e 

crianças entrevistados/as, a designação “deveres” tem vindo a ser substituída por 

“trabalhos de casa”, uma opção que se prende com o valor simbólico e semântico da 
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palavra “dever” (sinónimo de obrigação – conotação negativa), por contraposição a 

trabalho (que se liga a esforço e sucesso – conotação positiva), tal como explicitaremos 

mais adiante neste texto. Alguns educadores mais próximos das crianças acham que 

“trabalhos de casa” são trabalhos domésticos (lavar, passar, cozinhar, etc.), pelo que 

preferem a designação de trabalhos escolares. Quanto à sigla TPC (trabalho para casa), 

conhecida no universo de todos os actores sociais que frequentam o espaço escolar, não 

é o termo mais utilizado pelos nossos inquiridos, embora as crianças mencionem com 

frequência TPC para brincar com a sigla e inventar outras designações: trabalho para 

carecas, trabalho para cábulas, trabalho para camelos, tortura para crianças, trabalho 

p’ra chatear etc., o que pode ser um indicador de uma reflexão crítica relativamente ao 

que significa este tipo de trabalho, para elas monótono, difícil, sem sentido e sem 

qualquer atractivo, roubando-lhes, inclusive, o tempo. Convém referir que a maioria 

destas crianças tem como proposta de “trabalho de casa” tarefas que incluem: cópias de 

textos, repetições de palavras (várias vezes), fichas com contas e problemas diversos 

que se limitam a reproduzir os conteúdos dos livros ou o que eventualmente foi feito e 

explicado na aula (embora as crianças demonstrem dificuldade em compreender 

algumas das propostas). Assim, a forma descontraída e humorística com que utilizam 

estas designações é uma maneira de relativizar e aceitar este tipo de trabalho57, alienante 

e sem sentido, constituindo a subversão da designação pela manutenção das iniciais 

(TPC) uma forma de resistência simbólica e difusa a algo que normalmente sentem 

como hostil. 

Para que uma criança se eduque, não é necessário que “engula” todas as matérias 

que lhe são apresentadas: precisa é de agir por si mesma, precisa de criar, como refere 

Freinet (1974). Nesta perspectiva, os aspectos da autonomia e do interesse das crianças 

são cruciais. Concordamos com Ribeiro (1988), quando refere que as actividades fazem 

sentido quando servem para estimular capacidades ou actualizar potencialidades, 

proporcionando às crianças as mais variadas experiências, a partir do seu quotidiano. 

“Proporcionar experiências exclui, em absoluto, toda a preocupação em atingir o 

produto material, acabado ou perfeito. As actividades devem ser concebidas não a partir 

                                                 
57 Embora nas instituições em estudo não tenhamos observado outro tipo de propostas de trabalho, 
sugeridas pelos professores das crianças, sabemos que há professores que envolvem os seus alunos com  
propostas bastante criativas, que as crianças gostam de realizar e às vezes propor, como, por exemplo: 
pesquisar na Internet, descrever situações de brincadeira com os colegas, inventar pequenos diálogos com 
os pais, pedir em casa uma boa receita de culinária possível de fazer na escola, recortar notícias de jornal, 
etc...  
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de objectivos externos (termo da acção), mas a partir de disposições internas (motivação 

para a acção)” (ibidem: 7). Nesse sentido, as actividades de tipo escolar estão, à partida, 

excluídas – a não ser que correspondam a um interesse geral das crianças. Se o educador 

(o professor/a), impõe uma tarefa a realizar ou um exemplo de comportamento a imitar, 

a actividade da criança é “estimulada do exterior (pelo professor/a em função do 

resultado por ele desejado), pelo que este controlo imperativo, que caracteriza a 

pedagogia do dever, com uma longa e forte tradição entre nós, restringe a liberdade da 

criança – ou a sua autonomia – ficando esta reduzida a duas opções: aceitar ou recusar” 

(ibidem: 8). 

Tal como exprime uma das crianças, na escola ensinam, e aqui explicam o que 

nós aprendemos na escola, fomo-nos apercebendo que para elas fazer “trabalhos de” 

casa consiste no acto de abrir a pasta, tirar os cadernos, os livros e os lápis, fazer o que a 

professora/o mandou, fechar o caderno e voltar a guardar58. Este ritual é para estas 

crianças, sobretudo para as mais pequenas, tudo o que elas conhecem como próprio do 

acto de estudar. O conceito de estudar59 é, nesta fase da infância, ainda muito confuso, e 

as crianças só o vão percebendo com o decorrer da escolaridade e à medida que se vão 

confrontando com outras situações – como, por exemplo, estudar a tabuada, estudar 

para um teste – e, mesmo assim, tudo isso depende das crianças. A função de estudar, 

não sendo uma operação muito concreta e codificada, é algo que não é muito claro para 

as crianças e, provavelmente, para os adultos com quem convivem. A maior parte destas 

crianças não gosta de fazer “trabalhos de casa”, mas aceita a obrigatoriedade da tarefa 

mais ou menos pacificamente. Outras, contudo, manifestam-se : É uma seca....Tenho de 

estar sempre a escrever... cansa a mão... Já estou cheio (...). Este sentimento alarga-se 

às educadoras, quando referem estamos para aqui a ajudar as crianças, conscientes de 

que não sabemos ensinar. Os métodos são diferentes e se as crianças não sabem, 

deviam aprender na escola (...) mas não é assim (...) quanto menos sabem mais 

trabalhos trazem para fazer..... é muito cansativo.... Apesar das dificuldades (não sabem 

fazer ou estão cansadas após um dia na escola), os “trabalhos de casa” aparecem sempre 

                                                 
58 Estamos obviamente a simplificar este ritual, uma vez que, ao tirar o livro da pasta e o caderno, as 
crianças tiram também todo o aborrecimento que este acto implica, com uma boa quantidade de palavras 
“feias” e gestos que apropriadamente as acompanham e que só acabam quando o livro volta a fechar. 
59 Não é nosso intuito fazer neste trabalho uma abordagem do conceito de estudar, embora consideremos 
que essa matéria mereceria ser aprofundada. De facto, ao se confundir estudar com este tipo de “trabalhos 
de casa” estamos a afastar a hipótese das crianças se familiarizarem com o interesse pelo conhecimento 
através da pesquisa. 
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como alguma coisa que faz parte dos seus quotidianos, que está naturalizada e que, 

portanto, não se questiona (...) temos de fazer todos os dias e muitos... ou cuja 

realização é condicionada pelo medo – se não fizer a minha professora ralha-me (...). 

Convém salientar aqui que, de acordo com o calendário escolar, as crianças que 

frequentam o lº ciclo do Ensino Básico passam 5 horas por dia na Escola. Se o horário é 

o da manhã (das 8h às 13h00) elas vão à tarde para o ATL, passando aí mais 5 horas por 

dia; se o horário é o da tarde (das 13h00 às 18h00), vão de manhã para o ATL, onde 

passam cerca de 4 a 5 horas. As crianças com horário escolar normal ou seja, aulas de 

manhã e de tarde passam cerca de 4 horas no ATL. Ou seja, as crianças, quer tenham 6, 

7, 8, 9 ou 10 anos de idade, têm a mesma quantidade de tempo ocupado com obrigações 

escolares, independentemente do seu tamanho, ritmo ou contexto de vida. Passam 5 

horas na escola e cerca de 4 a 5 horas no ATL, o que equivale a concluir que se a 

ocupação principal for o trabalho escolar, as crianças acabam por trabalhar cerca de 8 a 

9 horas diárias.  

Num estudo sobre o tempo de lazer, Jean Laloup (1982) sublinha que para a 

criança ou para o adolescente, o trabalho escolar, com tudo o que ele comporta de 

actividade, representa o exacto equivalente ao trabalho profissional de vida de um 

adulto. Mas enquanto a duração do trabalho profissional exige um grande descanso para 

a maioria dos adultos, o trabalho escolar é cada vez mais desenvolvido dentro e fora da 

sala de aula. Há mais de 20 anos que se fala de excesso e de malefícios físicos, 

psicológicos e morais para as crianças. Sabe-se que para a maior parte dos adolescentes 

a vida é dividida segundo um esquema denunciado e condenado por todos os que se têm 

dedicado ao assunto e que se traduz em trabalho excessivo, que deveria ser seguido de 

repouso. Mas, em vez disso, é o lazer que é banido, salvo se houver um feriado ou férias 

(ibidem: 184). A psicologia da infância e da adolescência, assim como as ciências da 

educação e a sociologia, têm denunciado e reagido a este regime de trabalho escolar que 

continua não só a ser praticado como até desenvolvido, vulgarizado e disseminado. As 

crianças vão reagindo a este esquema quase por defesa natural: distraem-se na sala de 

aula ou no ATL, negligenciam no trabalho escolar, olham o tecto e o vazio, fazem 

pequenos desenhos nos cantos dos livros, tocam o parceiro/a do lado, atiram papelinhos 

através da esferográfica60, falam sozinhas com os cadernos, riscam as secretárias, 

                                                 
60 As crianças enrolam pequenos papéis, colocam-nos dentro da esferográfica depois de retirada a carga, 
como se fosse uma fisga, e sopram de modo a ele sair a voar. Há crianças que, para melhorar este seu 
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“aldrabam” os educadores fingindo que já fizeram tudo, vão “milhares” de vezes ao 

quarto de banho, fazem as mais diversas perguntas sobre coisas que não estão 

relacionadas com o que estão a fazer, trauteiam baixinho, etc. Ou seja, inventam toda a 

espécie tarefas e de desculpas para não fazerem o que têm pela frente, ensaiando formas 

múltiplas de resistência a um trabalho cujo sentido não é explícito e que lhes é imposto 

do exterior. Não se conhecem ainda os benefícios – refere Laloup – que se podem tirar 

de tanto excesso ou das fugas negativas, mas na maior parte dos casos os malefícios 

vêem-se generalizados nas revoltas das crianças. Neste caso, o ensino parece-nos ter 

estado atrasado em relação ao processo civilizacional. De facto, tal como o ser humano 

não se criou e não se cria somente pelo trabalho profissional, também as crianças não se 

formam somente pelo estudo formal, há outras formas de estudar (ibidem: 185) e há, 

evidentemente, mais coisas para além deste tipo de estudo materializado em “trabalhos 

de casa”. 

Algumas crianças fazem os “trabalhos” com rapidez, outras fazem-nos num 

instante porque já estão familiarizados com a situação, como referia um jovem: eu faço 

os trabalhos sozinho, porque eu sou repetente e já sei fazer trabalhos sozinho (...). 

Outras, porém, passam um bom pedaço da tarde, ou da manhã, sentadas a olhar o 

caderno e nem sequer conseguem fazer nada sem serem ajudadas. Algumas choram de 

desespero pela quantidade de trabalho escolar que têm para fazer e mostrar no dia 

seguinte ao professor/a, embora nem sempre este/a se dê ao trabalho de ver o que 

mandou as crianças fazer, como elas próprias afirmam: (...) a professora não vê nada, 

às vezes vai um ao quadro fazer e a minha colega corrige... eu corrijo o dela e ela o 

meu... às vezes diz que vê mais tarde e depois não vê.... a minha professora chama só 

um à sorte pr’a mostrar (...). Estas afirmações das crianças podem querer dizer que elas 

não entendem esta forma de trabalhar e que os professores não lhes explicam o que se 

pretende com o trabalho realizado fora da escola (e que, pelo que observámos, tanto 

esforço lhes exigiu). Mesmo considerando que este modelo de correcção do trabalho 

realizado poderá ser mais formativo do que a simples entrega ao professor, as crianças 

muitas vezes não o consideram como um momento de aprendizagem, transformando-o 

até em jogo de competição. 

                                                                                                                                               
desempenho, pintam com cores coloridas os papéis antes mesmo de os enrolar. O tempo que estão “ao 
caderno” é muito, pelo que dá para inventar variantes, como por exemplo, pequeníssimas bolas de papel 
para acertar na nuca dos colegas. 
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 Testemunhamos várias vezes comportamentos agressivos de crianças, que 

evidenciam não só cansaço como dificuldade de adaptação ao trabalho que trazem da 

escola para fazer. Trata-se de um trabalho rígido, limitado e repetitivo, marcado pela 

necessidade e sobrevivência do aluno/a, construído a partir de uma visão conservadora 

da escola, contra uma visão “progressista” que procura um entendimento entre o que já 

foi considerado um trabalho penoso e um trabalho significativo. Neste caso, estamos 

perante uma escola que chama trabalho ao compromisso entre duas tendências opostas 

que os professores tentam conciliar com técnicas de motivação que os jovens alunos/as 

(sobretudo aqueles a que se refere o nosso estudo) têm dificuldade de compreender.  

(Woods, 1990: 39). Várias vezes as educadoras referiram a sua dificuldade em lidar 

com aquele tipo de comportamentos, não só pela incompreensão dos professores nesta 

matéria, como também pela pressão que os pais (cujo modelo é a sua própria 

escolaridade) exercem para que esta prática de trabalho seja institucionalizada no ATL. 

Já tivemos aqui casos complicados de crianças que choram por tudo e por nada e que 

têm sintomas de cansaço e depressão, quer por serem boas alunas e querer 

corresponder às expectativas dos pais e professores, quer exactamente pela situação 

contrária, refere uma educadora. Em suma, as crianças, no seu papel de alunos, não se 

questionam e aceitam as regras de um jogo que não foi com elas/eles negociado, pois 

não o aceitarem pode condicionar as suas vidas e, portanto, o seu “sucesso”. Aliás, 

como diria Bourdieu, é esta crença e aceitação das regras do jogo (a illusio) a condição 

da sua perpetuação. Este tipo de trabalho, como se observou, não parece contribuir para 

o bem-estar e auto-estima das crianças, nem sequer para o seu sucesso. No entanto, e de 

acordo com os seus testemunhos, compreendemos que o assumem como fundamental 

para não terem aborrecimentos, obter reconhecimento, uma nota ou passar no final do 

ano. Para estas crianças, os estudos tornam-se, assim, um mal necessário, uma etapa a 

transpor, esperando a verdadeira vida anunciada, no futuro e sempre para depois da 

escola. 

A entrada no primeiro Ciclo do Ensino Básico é a entrada numa instituição onde 

a criança não tem garantida a aceitação, a priori, mas onde tem de revelar competências 

para a conseguir. A criança tem de se adaptar a alterações significativas das suas rotinas 

“confortáveis” do dia-a-dia, sendo sujeita a uma autonomia obrigatória para se poder 

desenvolver num ambiente completamente diferente, quer do ambiente familiar, quer 

eventualmente do ambiente do pré-escolar, como sublinha Victoria Trianes (2004: 133). 
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Esta sempre difícil pode ser atenuada se os educadores das diferentes instituições 

(família, pré-escolar, escola, ATL) envolvidos na educação das crianças estiverem 

despertos para esta problemática. De acordo com o estudo desta autora sobre o stress na 

infância, as exigências de aprendizagem e o rendimento por parte da escola, a 

responsabilidade de uma nova vida, sobretudo nas crianças com ambientes culturais e 

sociais mais desfavorecidos, são fontes de dificuldades capazes de provocar stress. A 

aprendizagem da leitura e da escrita, das regras e conceitos matemáticos, que é 

considerada a tarefa fundamental dos primeiros anos de escola, não está isenta de 

dificuldades e exigências, o que produz em muitas crianças sentimentos de fracasso, por 

não conseguirem realizar essas aprendizagens de forma infalível. A ansiedade, o medo 

do insucesso, condicionam o normal desenvolvimento da criança no espaço escolar, 

reproduzindo-se nos espaços para-escolares, como é o caso do ATL. A longo prazo, a 

avaliação – um outro agente do stress que não podemos descurar – levada a cabo pelos 

mecanismos de segregação do sistema escolar (quando rotulam a criança de lenta, 

preguiçosa, mal comportada, incompetente, incapaz, atrasada...) acompanhará estas 

crianças ao longo de toda a escolaridade e terá um grande impacto nas suas vidas 

(ibidem: 135). O stress é um assunto preocupante no mundo das instituições escolares e 

agora também nas para-escolares. As crianças têm dores de barriga, dores de cabeça, 

falta de apetite, choram de noite sem motivo, e fazem chichi na cama, uma conduta 

regressiva que costuma estar associada à recusa de ir à escola, por medo de algum 

estímulo concreto, como uma repreensão de um professor ou medo de que os colegas 

lhe batam. As crianças fingem-se doentes e muitas vezes andam tristes, reduzindo as 

suas actividades (ibidem: 152). Esta situação é ainda sublinhada pela responsável da 

Segurança Social que supervisiona as instituições em estudo, quando refere que as 

crianças precisam de descansar e se descontrair: (...) Chegamos ao cúmulo dos pais 

reclamarem no ATL que os meninos não fazem os trabalhos de casa ... a reclamar no 

ATL o insucesso dos filhos... Isto não faz sentido.   

O ofício de aluno/a e a implicação das crianças no trabalho escolar e, deste 

modo, a sua relação com o saber, é muito diferente de criança para criança, como 

mencionam Duru-Bellat e Van Zanten (1999) na apresentação do estudo que fizeram 

sobre o trabalho escolar. As crianças, sobretudo no primeiro ciclo, aderem fortemente às 

finalidades e aos saberes escolares, mesmo aquelas para quem a escola é muito 

fatigante. Acabam por perceber ou aceitar que a aprendizagem escolar exige da parte 
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deles/as uma mobilização muito específica que se materializa, para uns, na implicação 

e, para outros, na aceitação do trabalho escolar depois do horário da escola. Para eles/as, 

a aquisição de conhecimentos é apercebida como algo incontestável, como uma etapa 

incontornável para atingir a vida adulta. Algumas crianças mostram-se muito curiosas, 

valorizando os saberes de forma intrínseca e desenvolvendo práticas autodidactas. 

Outras, insistem mais na utilidade dos estudos para serem usados mais tarde, havendo 

ainda aquelas que têm uma posição mais ambivalente face aos saberes e aquelas que são 

tão desinteressadas que nem sequer chegam a compreender porque alguma vez tiveram 

de frequentar a escola. Estas disposições estão ligadas aos resultados escolares e aos 

estilos educativos, nomeadamente no seio das famílias (ibidem: 192). 

 

 Para Phillipe Perrenoud (1995), o trabalho escolar não é igual aos outros, pois 

não tem uma utilidade evidente, no sentido em que o que produz não tem um fim 

imediato. Se a principal razão da sua existência parece ser consolidar aprendizagens, o 

carácter repetitivo dos trabalhos escolares tal como o conhecemos não contribui para 

aumentar o seu interesse. Poder-se-á pedir a uma criança que passou várias horas na 

instituição escolar com tarefas escolares, marcadamente de desenvolvimento intelectual, 

que as vá continuar no horário pós-escolar, no ATL? Poder-se-á pedir a todas as 

crianças da mesma forma o mesmo tipo de trabalho diário após o horário escolar? Para 

este autor seria razoável pedir às crianças que dedicassem umas horas (uma ou duas) por 

semana no início da escolaridade e duas ou três horas semanais em anos mais avançados 

– uma proposta de tempo flexível de acordo com cada criança e contexto de vida. 

Normalizar os “trabalhos de casa” e fazer deles uma prática continuada não parece 

sensato, sobretudo quando falamos de crianças que não têm uma aprendizagem regular. 

Sendo contra os “trabalhos de casa”, Perrenoud é a favor de um tempo de trabalho em 

casa que ajude os alunos no seu ofício de estudante. ”Aprender a trabalhar em casa para 

melhor se integrar no grupo de pares na escola/na turma, contribuindo para o seu 

funcionamento, ou para se preparar e aí desempenhar o seu papel de aluno/a, é uma 

aprendizagem fundamental, que só se pode realizar, contudo, assumindo 

responsabilidades e dispondo de uma certa autonomia e liberdade. Se o “trabalho de 

casa” for objecto de um controlo demasiado rígido, de vigilância por parte dos 

pais/encarregados de educação ou de outros mediadores educativos, se criar conflitos 

entre os professores, alunos e educadores, perderá sem qualquer proveito o seu papel 
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educativo. O mesmo se poderá dizer se o trabalho for feito por outros – o que não raro 

acontece – principalmente pelos educadores e pais” (ibidem: 156). 

Todas estas perspectivas sobre a utilidade dos TPC, ou trabalhos escolares feitos 

fora da escola, decorrem do facto do trabalho61 dos alunos se ter tornado o discurso 

dominante do “sucesso escolar” das crianças e dos jovens (Anne Barrère, s/d). A falta 

de trabalho dos alunos relacionada com as aprendizagens escolares é denunciada como 

uma causa essencial de insucesso. No entanto, os alunos trabalham... então o que fazem 

eles quando trabalham? Apesar do conhecimento que os diferentes agentes educativos 

(professores e educadores em geral) têm ou pensam ter sobre a forma como as crianças 

estudam, o que é facto é que as práticas dos jovens/alunos são ainda muito pouco 

conhecidas, tal como as suas consequências. O discurso sobre o trabalho pode ser 

explicado, por um lado, porque a massificação do ensino provocou a exigência de um 

princípio igualitário do desempenho e, por outro, porque o trabalho escolar tem um 

papel específico como forma de gestão de um laço pedagógico não regulamentado. Esta 

ideia de que as crianças não chegam à escola em pé de igualdade e de que o “sucesso” 

na escola resulta de algo que a transcende (condições sociais dos alunos, capitais 

culturais herdados, etc.), mas que ela reproduz e reconfigura – transformando 

desigualdades sociais em desigualdades escolares –, é provavelmente a tese mais forte e 

trabalhada da sociologia da educação. A força deste discurso sobre o esforço dos alunos 

terá de ser compreendida a partir da impossibilidade de hoje se raciocinar em termos de 

dom. Como tão bem mostraram Bourdieu e Passeron na obra “Les Héritiers”, este 

raciocínio constituiu a forma através da qual alguns alunos, a quem a socialização 

primária permitiu adquirir certas competências linguísticas (entre outras propriedades 

do seu capital cultural), compreendem os implícitos escolares de forma a poderem 

utilizar esses recursos para “brilhar” na escola. Com a massificação do ensino no 

interior do sistema educativo, é a “falta de trabalho” mais do que a ausência de “dons”, 

pelo menos oficialmente, que explica o insucesso e permite a adesão a todo um conjunto 

de actividades que incutem a ideia de que mais trabalho escolar é o garante de maior 

sucesso. Esta ideia do trabalho, ao mesmo tempo que exalta uma ética do esforço, 

legitima a meritocracia do sistema, com todas as funções propriamente ideológicas que 

cumpre. Neste sentido, a ideia de que o trabalho escolar pode “esbater” as desigualdades 

                                                 
61 O conceito de trabalho acentua o dispêndio de energia: etimologicamente, a palavra trabalho está ligada 
à ideia de tortura – do latim “tripalium”, instrumento de tortura romano (Charlot, 2000: 55). 
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preexistentes é muito forte. Nenhum aluno nega que se trabalhar e se esforçar  terá mais 

facilidade de êxito (como comprovam as afirmações das crianças que fazem parte do 

nosso estudo no ATL: estudar é importante para aprender a ser melhor, para ter um 

trabalho bom, para ganhar dinheiro... tenho de me esforçar...Para aprender tenho de 

estudar muito.... É que apesar das contestações práticas, o discurso sobre o trabalho é o 

único a propor, hoje, uma compreensão global e legítima do êxito escolar. “O discurso 

sobre o trabalho opera como um mínimo consensual, que permite suspender as grandes 

discussões sobre a instituição” (Barrère, s/d: 32). Aliás, a clássica imagem de sucesso 

“por e no” trabalho é a única a apresentar, no mundo ocidental, um valor normativo, 

mas talvez não seja a única a exercer influência no momento de decidir o futuro, 

nomeadamente, o futuro socioprofissional e o sentido a dar à vida. Esses modelos 

reflectem, em geral, como refere Rousselet (1974), as preocupações próprias de uma 

classe ou grupo social, uma nova classe média que tem vindo a afirmar a re(valorização) 

da escola de tipo transmissivo, recusando qualquer inovação pedagógica, como 

sublinham ainda Magalhães e Stoer (2002). 

É neste contexto que a expressão “insucesso escolar” surge como sinónimo de 

falta de aproveitamento escolar, quase sempre identificada com a “reprovação” (hoje 

retenção) e como consequência da falta de trabalho escolar, subentendido pelos pais e 

educadores como falta de estudo. No entanto, não existe um “insucesso escolar”, o que 

existe são vários insucessos escolares. “Tudo depende da perspectiva em que nos 

colocamos: insucesso em relação ao aluno ou em relação à escola? (ao professor, ao 

Ministério da Educação, aos pais...). Se a resposta parece ser em relação ao aluno, deve 

perguntar-se onde termina a responsabilidade da escola, para começar a do aluno/a, ou 

seja, em que medida este foi incapaz de aprender ou aquela de ensinar” (Ribeiro 1988: 

1). Com efeito, quando problematizamos estas questões, precisamos de pensar não 

apenas em termos do discurso dominante, que tenta analisar a inadaptação das crianças 

à escola, mas inverter a questão e pensar sobre a inadaptação da escola às crianças. “Só 

uma hipocrisia muito grande não deixa reconhecer o insucesso da escola enquanto 

agente especializado da ordem e do controle social quando esta é incapaz de promover a 

socialização considerada adequada das novas gerações, ou seja, parece que só 

poderemos falar de “insucesso do aluno”62 se este estivesse interessado em receber da 

                                                 
62 Como refere Bourdieu neste discurso sobre o “insucesso escolar”, os alunos são transformadas em 
culpados e assim únicos responsáveis pela sua desgraça. Na verdade, faz-se crer às vítimas de um sistema 
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escola aquilo que a escola pretende dar-lhe” (ibidem: 2). Nesse sentido, as escolhas para 

serem bem sucedidas deveriam apresentar-se livres. A partir do momento em que a 

escola ou os écrans (as novas tecnologias) suscitam às crianças curiosidade para outros 

modelos e formas de aprender, aliás modelos bem aceites pela sociedade em geral, 

como é que muitas crianças não haverão de reagir, recusando continuar a interessar-se 

por matérias para que são empurradas? 

 

Em Portugal63, são inúmeros os trabalhos nesta área, de que salientamos os de 

Ana Benavente (estudos sobre os mecanismos de produção do insucesso escolar, assim 

como sobre os problemas, contradições, transformações e limites da própria instituição 

escolar), Raul Iturra (sobre a construção social do insucesso escolar, dando conta de 

como não se podem responsabilizar individualmente as crianças pela sua dificuldade em 

se adaptarem à cultura da escola) e Rui Canário (sobre a relação entre exclusão escolar e 

exclusão social como relação complexa e paradoxal), entre tantos outros autores que se 

dedicam ao estudo desta problemática. Como refere Glasman (2001), esta “doença 

escolar”, que agora se estende às instituições para-escolares, entendida como 

“insucesso”, revela sobretudo o insucesso do sistema. Nesta perspectiva, não será tanto 

ou apenas um problema dos indivíduos, mas sobretudo das instituições e do modo como 

funcionam. Por outro lado, a crítica sociológica vem mostrando como uma das funções 

da escola é legitimar as desigualdades sociais. Nesse sentido, poderíamos também dizer 

que a produção de “insucesso escolar” é funcional ao sistema, ou seja, corresponde ao 

cumprimento “com sucesso” dessa sua função reprodutora. 

As medidas legislativas sobre a obrigatoriedade escolar, a organização escolar e 

pedagógica (os métodos de ensino/aprendizagem e os conteúdos a ensinar) foram 

                                                                                                                                               
social desigualitário que não têm sucesso porque não se esforçam, porque são incultos, porque não 
aprendem. Esta forma de encontrar culpados, fazendo com que as pessoas que sofrem as desigualdades se 
sintam as únicas responsáveis pelo seu suposto fracasso social, desculpabiliza o sistema e impede as suas 
“vítimas” de perceberem que a verdadeira culpa reside numa determinada ordem social, numa forma de 
organização específica. A lógica da responsabilização individual dissimula as verdadeiras causas do 
insucesso (1998: 54). 
 
63 Na década de 1970, em França, os trabalhos de Bourdieu e Passeron (1970) sobre a reprodução social e 
cultural, assim como os de Baudelot e Establet (1971) sobre a escola capitalista, marcaram uma fase do 
desenvolvimento da Sociologia da Educação, ao incluir a origem social como variável de análise 
determinante para o sucesso na escola. Desde então, a análise sociológica do sistema educativo tem tido 
novos contributos que resultam na introdução de novas variáveis e novos conceitos. É o caso, por 
exemplo, dos trabalhos de François Dubet e Martuccelli (1991), sobre a sociologia da experiência escolar 
e de  Bernard Charlot sobre a relação com o saber. 
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mudando significativamente. A escola foi-se tornando gratuita e o conceito de instrução 

foi-se modificando à medida que na escola se iam ensinando outras matérias. De facto, 

ao ensino da leitura e escrita foi-se juntando a história, a geografia, as ciências naturais, 

a ginástica, as expressões (plástica, corporal e musical) e, para o melhor e para o pior, 

estas matérias tornaram-se escolares, como refere Becchi (1998: 185). O ensino formal 

organizado em disciplinas é, na realidade, um processo de educação compartimentado 

que não olha a educação como um todo, que parte de uma concepção abstracta do 

conhecimento, não valorizando as actividades do quotidiano dos jovens. Para Becchi 

(1998), o que faz com que a condição de estudante mude é a aplicação de diferentes 

métodos pedagógicos. A sala de aula (a classe) tornou-se hoje um “laboratório de 

psicologia da infância”64, sobretudo quando temos em conta o tempo que cada criança 

necessita para adquirir um conjunto de saberes tidos como importantes na escola – e isto 

reflecte-se nos trabalhos escolares que eles/elas farão em casa ou no ATL. “Se uma 

criança não conseguiu interiorizar um determinado saber, não será com certeza a 

repetição e memorização que a ajudará. As crianças oriundas de famílias com índices 

culturais mais baixos têm mais dificuldade em aprender as operações intelectuais mais 

abstractas, as simbologias necessárias à aquisição de competências de leitura ou do 

cálculo, em utilizar a mão para melhor manejar a caneta e o papel e, assim, escrever as 

palavras ou as frases que mudarão as suas vidas e, sobretudo terão dificuldade em 

encontrar um sentido e uma utilidade social, num curto espaço de tempo, dos resultados 

dessa difícil fase de acumulação de conhecimento” (ibidem: 184)65. São conhecidos em 

todo o mundo, e sobretudo na Europa Ocidental, os problemas das crianças 

consideradas com “insucesso” na escola, como são conhecidos os dados estatísticos 

sobre as dificuldades das crianças com ambientes culturais mais longínquos da cultura 

escolar, salienta Becchi (idem).  

Por oposição a esta prática instituída, a educação informal e a educação não 

formal podem criar relações de parceria com as histórias individuais das crianças/jovens 

pela prática de mobilização e participação por oposição à prática informativa66 ou de 

                                                 
64 Neste cenário educativo e social aparece a figura da “criança com handicap”, “criança diferente” que 
pouco a pouco vai revelando as suas dificuldades e que acaba a ser rodeada por uma equipa de técnicos 
que a ajudarão. A criança diferente das outras do século XXI vai sendo considerada diferente conforme as 
corrente: normal/anormal, sucedida/insucedida, estável/instável ..., como refere Becchi (1998). 
65 Tradução nossa. 
66 Um desafio que se tem colocado hoje aos técnicos é o da descentralização do exercício do poder, 
quando se trata, por exemplo, de trabalho com crianças/jovens, passando do individual para o colectivo, 
criando espaços de debate em que aqueles não terão só o papel de aprendizes (evitando a dependência), 
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atribuição de tarefas. Os jovens chegam à instituição escolar com experiências 

diferentes das que são valorizadas pela cultura escolar e cujos saberes são adquiridos em 

contextos de observação informal – casa, rua –, numa fase em que estão para isso 

motivadas e sensibilizadas, assumindo, em consequência, um papel activo (conceito de 

aprender fazendo, caro a Freinet). Através de metodologias activas e cooperativas, os 

jovens realizam um conjunto de aprendizagens recorrendo à observação, associação e 

expressão, satisfazendo as necessidades que os seus conhecimentos e o meio lhes 

suscitam. Desde o final do século XIX que são conhecidos os estudos sobre a forma de 

ensinar e aprender. No entanto, continuamos a receitar “mais do mesmo”, não só na 

escola como tambem nas instituições para-escolares, como é  o caso no ATL.  

Correia e Matos (2001) referem que “o agravamento progressivo do modelo 

escolar e do processo de escolarização tem sido acompanhado pelo desenvolvimento de 

disposições que visam a escolarização e pedagogização dos problemas sociais. Não 

sendo novidade a invasão da escola pelo social, é um facto que este processo tornou a 

missão dos profissionais da educação numa missão impossível” (2001: 97). Neste 

sentido, ao discutir o culto do aluno como culto do dever, estes autores mencionam que 

os “estudos realizados sobre as actividades desenvolvidas em “ateliers” de tempos 

livres, anexos às respectivas escolas, mostram que a principal actividade desenvolvida 

pelas crianças que os frequentam é dedicada aos “deveres” da escola, e que as 

negociações encetadas com as escolas no sentido de reverter essa situação não foram 

bem sucedidas, sob o argumento de que os pais não consentiriam...” (ibidem: 97). “A 

invocada vigilância dos pais, delegada na Escola que, por sua vez, vigia o “atelier”, se, 

por um lado, remete para mecanismos cautelares, reparadores de uma dupla insegurança 

com os filhos – quanto aos riscos do quotidiano e quanto às expectativas do futuro –, 

por outro, institui-se num mecanismo de controlo sobre o grau de “competência e 

aplicação” dos professores relativamente aos seus próprios filhos, o qual se exerce, 

justamente, através da verificação dos “deveres” marcados para casa “(ibidem: 97).  

 

Perante esta realidade, alguns dos/as educadores/as das instituições em estudo 

tomam algumas medidas no sentido de minimizar a angústia das crianças, tal como eles 

próprios mencionam: 

- conversam com os professores e professoras; 

                                                                                                                                               
mas de autores da sua própria formação, sendo capazes de explicar os seus objectivos e pontos de vista. 
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- fazem reuniões com os pais e encarregados de educação; 

- impõe um horário para os “trabalhos de casa”; 

- ajudam as crianças com mais dificuldades na realização das tarefas escolares; 

- estudam para ajudar as crianças; 

- compram livros e outros materiais para melhor apoiar as crianças; 

- pedem ajuda aos diferentes agentes educativos que vão passando pelo ATL; 

 

outros, porém, convictos de que as crianças precisam deste tipo de trabalho para ter um 

futuro melhor, redobram os trabalhos escolares fazendo do ATL uma “segunda escola”. 

 

Em síntese 

Parece ser preciso algo mais para além da escola para que a escola funcione. A 

convergência de profissionais com percursos académicos muito diversos (Assistentes 

Sociais, Educadores/as de Infância, Educadores/as Sociais, Auxiliares de Acção 

Educativa, Psicólogos/as, Sociólogos/as, Professoras/es, Animadores/as Socioculturais, 

etc.), que organizam este tipo de espaços e tomam a seu cargo o apoio escolar, quer 

através do apoio aos “trabalhos de casa”, quer propondo actividades diferenciadas às 

crianças para que sejam bem sucedidas na escola, não será já um indicador de como 

cada um de nós está convencido que a acção mais pertinente a levar a cabo junto das 

crianças se desenrola no domínio escolar? 

 Estas instituições, para além do apoio aos pais e encarregados de educação, quer 

porque estão a trabalhar e necessitam de um “lugar” para deixar os seus filhos, quer 

porque os seus recursos culturais não lhes permitem ajudar convenientemente os seus 

educandos, têm ainda apelos diversos, como referem os nossos inquiridos: dar as 

refeições, dar apoio afectivo, contribuir para o desenvolvimento pessoal e social das 

crianças, proporcionar experiências pedagógicas e culturais diversificadas (ateliês de 

expressão, visitas, etc...). Isto é, supõe-se que na escola as questões vitais estão 

excluídas, pelo que o brincar, assim como os aspectos mais afectivos, criativos, 

expressivos, lúdicos, etc. se desenvolvem no ATL. Mas se o ATL tiver um espaço 

fechado e exíguo e o tempo das crianças for ocupado com o trabalho para a escola, a 

vitalidade das crianças fica dramaticamente comprometida. 

A adolescência é um período crucial da vida, como refere Galland (1990), e não 

bastará reconhecer a cada criança o direito – e até o dever – de escolher à sua vontade, 
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livre de qualquer pressão, a via que deve seguir para se realizar plenamente. Cumpre 

também oferecer os meios de concretizar essa aspiração. Concordamos com Paulo 

Freire quando refere que “o grande problema que se coloca aos educadores de opção 

democrática é como trabalhar no sentido de fazer possível que a necessidade do limite 

seja assumida eticamente pela liberdade“ (Freire, 2004: 105). Para a maioria dos 

adultos, os adolescentes não sabem tomar decisões em relação ao que é melhor para 

eles, para o seu futuro, pelo que não arriscam ou seja, não dão autonomia. Arriscar seria 

porem-se em causa assim como questionar toda a estrutura social e educativa.  

Por tudo o que foi dito, a actividade das crianças no ATL é condicionada e 

organizada em função da instituição escolar. Parece, pois, que enquanto a escola não 

mudar, no ATL far-se-ão sempre e cada vez mais trabalhos escolares e este é o maior 

constrangimento externo à própria instituição. 
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A  actividade de “expressão plástica” 
 
 

 
Duas crianças pintam caixas de cartolina com pincel e tinta.  

Em cima de uma mesa está um recipiente que contem tinta e alguns pincéis. 

Ao pintar, uma das crianças deixa cair uma gota de tinta na mesa.  

Cheia de gosto, a criança espalha a gota pela mesa com o pincel. 

 A educadora repara e diz: 

- Então pintas a mesa? 

Tens de limpar a tinta antes que seque. Se seca, depois não sai da mesa. 

- Não sai?... Nem com uma faquinha? 

(Bruno) 
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“Expressão Plástica”  
 

A partir da análise de conteúdo das entrevistas, dos questionários e da 

observação, registamos um conjunto de situações que nos permitem um exercício de 

compreensão da forma como as actividades de expressão são perspectivadas e 

desenvolvidas, diariamente, com e pelas crianças nestes espaços. Neste sentido, e 

embora tenhamos observado67, em diferentes momentos, outras actividades, optámos 

por uma reflexão sobre a que foi apelidada de expressão plástica, por ser a actividade 

que foi mencionada pelos diversos actores sociais como prevalecente no quotidiano das 

crianças nos espaços que servem de referência ao nosso estudo. Convém referir que a 

nossa intervenção foi frequentemente solicitada para a discussão das práticas 

desenvolvidas e a desenvolver com e pelas crianças e que a abordagem das situações 

escolhidas como exemplares e relevantes para este estudo não esgotam este assunto. 

 
Situação um 

Vem aí o Natal. Vamos fazer uma actividade com as crianças. Para isso 

preparam-se materiais. Vêem-se revistas, pergunta-se às colegas de outras 

valências o que vão fazer ou se têm alguma ideia que se possa aproveitar, 

alguém se lembra de ter visto umas bolas bem bonitas para colocar na árvore de 

Natal e ainda por cima são fáceis de fazer. Reciclam-se uns materiais, porque o 

dinheiro é pouco. As opiniões convergem; o consenso advém, também, da falta 

de recursos. Se a actividade proposta não é fácil para a criança, as educadoras 

decidem qual o seu grau de intervenção. Quando se passa à acção já está 

definido muito pormenorizadamente o que é que a criança tem de fazer. As 

crianças gostam, o argumento é forte. A actividade faz-se.68 

 

Apesar das educadoras pensarem nas crianças quando estudam as actividades a 

desenvolver, a verdade é que raramente estas surgem de um diálogo prévio com elas, 

sendo planeadas antecipadamente na sua ausência. A questão que se coloca é se as 

actividades devem ser pensadas com as crianças ou para elas. (...) as actividades deviam 

ser da escolha das crianças, mas não são. A concepção de infância implícita neste tipo 

de práticas toma as crianças como seres não activos, sem capacidade de iniciativa e sem 

                                                 
67 Esta actividade foi tomada como fonte de material empírico e como exemplo significativo de 
actividades praticadas pelas crianças susceptível de constituir um elemento relevante para alcançar os 
objectivos desta investigação. Neste tipo de instituições, as actividades de grupo são um bom analisador 
das práticas relacionais como refere Lavenu (2002). 
68 Registo de uma situação do quotidiano. Observação efectuada num dos locais em estudo. 
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identidade (uma vez que acham que qualquer actividade serve para qualquer criança de 

qualquer faixa etária em qualquer ano lectivo que se pratique). Uma vez mais esta é uma 

perspectiva em que as crianças não existem no presente, com a sua realidade concreta, 

mas como projecção de um produto de aprendizagens organizadas pelos adultos em 

função de um desígnio institucional de socialização. Consequentemente por vezes as 

actividades não são as mais adequadas: ou porque se utilizam materiais impróprios, ou 

porque exigem a manipulação de objectos ou ferramentas perigosas, ou porque nem 

sequer vão de encontro às realidades culturais e cognitivas e motivações das crianças, 

entre outras razões. No entanto, esta circunstância não parece ser um factor que 

condicione as decisões das actividades a desenvolver e assim a sua realização, isto 

porque o que a criança não pode fazer... fazem os educadores! Subvertendo o espírito 

para o qual a actividade é pensada, como aliás está explícito neste diálogo: sempre que 

propomos uma actividade perguntamos às crianças: quem quer fazer? Geralmente 

todas querem. Quando alguma não adere imediatamente, tentamos mais tarde cativá-

la. Na maior parte das vezes todas participam. A preocupação para que todas as 

crianças participem igualmente em todas as actividades explica o paradoxo da forma 

como estas foram organizadas. Percebe-se uma intenção de proporcionar uma igualdade 

de oportunidades que é enganadora, pois não só as possibilidades das crianças são 

obviamente diferentes, como uma verdadeira igualdade de oportunidades não é 

sinónimo de imposição das mesmas actividades a todas as crianças. Quando se 

submetem as crianças a actividades que elas não querem estamos a retirar-lhes a 

oportunidade de exprimirem o que sentem da maneira que desejam. 

 
Situação dois 

Numa sala observa-se o entusiasmo dos educadores a preparar o material para 

mais tarde trabalhar com as crianças. Os adultos recortam cartolina para que 

as crianças possam desenhar postais de Natal. Para facilitar arranjam-se uns 

moldes: árvores estereotipadas mas bem parecidas, estrelinhas etc. Fazem-se 

decalques. Para ser mais fácil para as crianças vão-se preparando alguns 

postais, para que possam ver como fica, recortam-se alguns bonecos para que 

seja mais fácil colar. Se não o fizermos vai ser uma confusão. A actividade 

inicia-se. Os materiais não são muitos, todos querem a mesma cor, perguntam 
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constantemente como fazer, querem aprender rápido e o postal não pode 

demorar muito, as crianças cansam-se. 69 

 

Podemos interrogar-nos se esta actividade é adequada tanto mais que as crianças 

se cansam antes dela chegar ao fim. A “necessidade” de guiar a actividade parece 

aumentar o grau de distracção das crianças, que não sentindo o trabalho como seu não 

se envolvem na “medida exacta”. Esta situação tem implícita, tal como a que 

descrevemos anteriormente uma mesma concepção de infância. O que está aqui em 

causa é ainda uma relação pedagógica directiva, denunciadora das suas dificuldades em 

lidar com as crianças nestas situações concretas. Acrescenta-se aqui uma preocupação  

com o produto final em detrimento do processo que se prende com a (visibilidade) 

avaliação destas actividades pelo grupo de pares, pelos pais, pelas chefias hierárquicas.  

Convém ressalvar que as actividades organizadas e orientadas pelos 

educadores/as nos espaços em estudo é muito mais do que eles/elas têm obrigação e 

saber para fazer. Como refere uma educadora de PT, (...) dantes havia uns animadores 

que vinham ao Centro fazer umas actividades com as crianças. Era bom porque nós 

não temos preparação para isso. Agora não é assim (...). Há uma representação 

institucional70 e uma representação social do tipo de trabalho que deve ser feito nestas 

instituições com as crianças que originam uma situação de voluntarismo da parte destes 

educadores/as sobre o que deve ser feito com as crianças no ATL71.  

O que nós pretendemos é que se façam actividades de tempo livre nas áreas das 

expressões, que desenvolvam a plástica, a música, todas as coisas que as crianças não 

tem oportunidade de desenvolver na escola, que sejam um complemento da escola, mas 

não os TPC. (...)72. Este discurso normativo é exemplificativo do tipo de actividades que 

                                                 
69 Registo de uma situação do quotidiano. Observação efectuada num dos locais em estudo. 
 
70 Embora este tipo de instituição - ATL - não tenha uma legislação própria a Segurança Social explicita 
no artigo ..... algumas regras para o funcionamento de instituições de apoio à infância nomeadamente 
Centros de Actividades de Tempos Livres com fins lucrativos que têm sido tomadas como referências 
para as IPSS. Uma melhor explicitação deste assunto é feita no texto de análise da legislação que “tem” 
orientado estas instituições. No projecto educativo do CSFM existem também orientações no sentido de 
se fazerem este tipo de actividades.  
71 O que tem sido exigido pela Segurança Social (entidade que financia e apoia este tipo de instituições) é: 
(...) para cada grupo de 25 utentes um técnico licenciado com bacharelato ou licenciatura e um/a 
Ajudante de Ocupação. Verificamos que no ATL CSFM existe uma Educadora Social a fazer trabalho 
directo e três Ajudantes de Ocupação e no ATL de PT uma Educadora Social, que não faz trabalho 
directo com as crianças no ATL e quatro Ajudantes de Ocupação.  
 
72 Excerto de entrevista de um técnico da Segurança Social 
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os educadores devem desenvolver diariamente com as crianças, nomeadamente, entreter 

e desenvolver competências. No entanto, como referem os inquiridos, apesar da sua 

grande vontade em realizar um trabalho válido e do agrado das crianças, das chefias e 

dos pais, este tipo de instituição não tem condições de espaço nem recursos financeiros 

para poder realizar estas actividades tal como são prescritas. Mais grave ainda não têm 

recursos humanos qualificados para dar resposta a estes propósitos, razão pela qual se 

circunscrevem à actividade manual, fazemos sobretudo plástica... Também com este 

espaço não dá para muito mais... Outra questão que este discurso levanta é a assunção 

de actividades que as crianças, alegadamente, não realizam na escola, nomeadamente 

expressão musical e plástica. Actividades estas que estão previstas no currículo escolar 

formal, pelo que não parece lícito ser uma outra instituição - o ATL - a assumir esta 

responsabilidade de compensar e reparar a actividade escolar.  

Entre as expectativas sociais, as actividades previstas pela proposta da 

Segurança Social confirmada pelas chefias para estas instituições e as que realmente 

acontecem, há um hiato (que é quase tudo) que acaba por ficar da responsabilidade, 

sensibilidade, saber e livre iniciativa de cada educador/a como refere a coordenadora de 

uma das instituições em estudo: (...) na prática depende da perspectiva dos educadores 

que estão à frente da instituição, das suas expectativas, das suas perspectivas, 

condicionadas às condições físicas, às necessidades das crianças e dos pais, que tem 

pouco tempo (...) 

Ao contrário das crianças, os adultos consideram que o ATL deve ser 

direccionado para o desenvolvimento de competências. De entre as actividades 

sugeridas acabam por optar pela expressão plástica (como eles/elas dizem, por ser mais 

fácil). Este “fácil” é falacioso pois, os próprios educadores reconhecem como expressão 

plástica somente fazer actividades manuais - desenhar, pintar, recortar e colar - 

atribuindo um valor formativo enganador. As crianças precisam de exprimir e 

exteriorizar a sua subjectividade algo que têm de vir de dentro das vivências da própria 

criança dos seus marcos de referência, que este tipo de trabalho nem sempre contempla, 

sobretudo se for demasiado orientado. O pensamento vive da sua possibilidade de 

expressão: pela palavra, pelo grafismo... e assim, quanto maiores forem as 

possibilidades colocadas à disposição das crianças maior oportunidade terá o seu 

pensamento de se desenvolver, de se exprimir. Como referem Leite e Malpique, a maior 

parte das matérias teóricas são acessíveis aos adultos mas as que dependem das funções 
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expressivas, “tais como a atitude, a mímica, o movimento, a dança, a palavra, a escrita, 

o canto, a música, o desenho, a pintura, dificilmente podem ser aprendidas quando se 

deixa a idade óptima” (1986:15). Ora, se as actividades forem demasiado programadas, 

deixando para a criança somente um espaço de execução, todo o processo de exploração 

será perdido. 

 

 

Actividades mencionadas e valorizadas 

Educadoras/es Crianças 

Trabalhos de casa Jogar 

Expressão plástica Jogar futebol 

Expressão dramática Conviver 

Ir até ao jardim Passear 

Culinária Estudar 

 Ver filmes 

 Pintar 

 Desenhar 

 Ler livros 

 Comer 

 Lanchar 

 Fazer prendas para as festas 

 Ir para as salinhas 

 Brincar 
Quadro 9 - Actividades identificadas pelos adultos e crianças que 

frequentam os ATL’s 
  

 
 

Tal como o quadro acima sugere, para as crianças não existe diferença entre as 

diferentes formas de expressão. Para elas há uma continuidade absoluta entre o corporal, 

o dramático, o plástico, o narrativo, o musical etc., pelo que só poderão sentir como 

uma espécie de disciplina exterior e imposta, as diferenças que lhes vão sendo 

estabelecidas pelos educadores e muitas vezes reforçadas pelos pais e a que têm de se 

sujeitar. Ou seja, aquilo a que chamamos brincar é, no fundo, o conjunto destas 
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expressões que as crianças não distinguem, enquanto que estas diferentes “expressões” 

são uma forma de fragmentar e escolarizar esse seu brincar. As crianças não precisam 

dessas diferenciações. Brincar é uma experiência criativa e imaginativa, como refere 

Agostinho Ribeiro: “o recuo da criatividade nas crianças está associado à limitação da 

liberdade de brincar, numa sociedade que nas práticas quotidianas promove 

incessantemente o primado do trabalho sobre o lazer, da razão sobre a imaginação, da 

realidade sobre a fantasia” (Ribeiro, s/d:8). 

Nestas idades (6-10 anos de idade) todos gostam da actividade manual, gostam 

de brincar, criar e explorar os materiais. No fundo é deixando experimentar que a 

liberdade de expressão atinge o seu auge.  

As actividades assim organizadas correspondem, tal como explicitávamos no 

início deste trabalho, a actividades de ocupação das crianças com um baixo grau de 

liberdade. De facto, e tal como mencionam as educadoras quase tudo depende da 

natureza da relação estabelecida entre as/os educadores e as crianças. E se esse espaço 

afectivo é de facto fundamental, podendo mesmo afirmar-se que só quando existe um 

espaço afectivo entre educador e a criança é que a sensibilidade para a expressão 

criadora poderá ser desenvolvida (Leite e Malpique 1986:7), é também condição fruir 

dos materiais, dos espaços e do tempo com liberdade e de uma forma libertadora tal 

como sugere Stern (s/d). “Para a criança desenhar basta colocar papel e material 

riscador à sua disposição. Não é preciso ensinar-lhe como se faz. O que ela faz é o que 

sabe, é o que quer fazer, não exigindo de si própria mais do que isso. Mas para que a 

criança se solte e sinta prazer na sua actividade é evidente que é preciso criar-lhe 

ambiente facilitador, ou melhor, libertador de preconceitos, libertador de tais energias 

criadoras”. (Leite 2001:21).  

 

Em síntese 

Os educadores estão conscientes das constatações que fomos fazendo ao longo 

deste texto e a prova disso são os diálogos que incorporámos. Alguns em forma de 

desabafo, outros como tentativa de os ajudarmos a encontrar soluções de trabalho que 

possam ser mais interessantes. O problema não são só as actividades que se fazem com 

excesso de orientação (em que às crianças acaba por ser pedido muito menos do que 

estas podem dar), mas fazer disso a metodologia prevalecente. Se parece razoável que 

umas actividades possam ser mais orientadas do que outras, devido à sua natureza e aos 
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constrangimentos já mencionados, parece menos sensato que novas perspectivas menos 

limitadoras não venham enriquecer estes ambientes. De facto, se os responsáveis por 

estas instituições valorizassem o trabalho dos/as educadores/as estes valorizassem a 

essência da criança, a sua espontaneidade e as suas possibilidades e potencialidades 

criativas, quer na área da plástica quer em qualquer área de expressão, seguramente 

seria um enriquecimento para todos. Seria desejável que o ATL pudesse ser mais um 

espaço onde as crianças se entretêm a si próprias, descobrindo umas com as outras e 

com os adultos, e menos uma “escola” onde as crianças têm supostamente de aprender 

competências formais (escolarizadas), até porque, apesar de tudo, o ATL é para as 

crianças muito mais interessante do que a escola. Sabendo que em termos afectivos 

estes/estas educadores/as estão de facto sempre a pensar nos miúdos esforçando-se 

imenso por arranjar formas de os valorizar, temos que reconhecer que grande parte do 

investimento que fazem acaba por ser inglório quer do nosso ponto de vista quer mesmo 

do delas/es.  
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Brincar e Jogar 
 

 
 
 

 
No meu recreio eu gosto de bambular.  

Bambular é fazer assim e assim (mostra com a mão). 

Tem uma árvore num cantinho, tem uns galhinhos e nós andámos lá.... 

Conversámos e fazemos coisas. 

A minha professora mandou tirar a árvore. 

Agora já não tem galhinhos, nem terra... 

Nem cantinho.... 

          (Glória) 

 

 
No meu recreio eu gosto muito de brincar ao lencinho e aos saltinhos em altura. 

 Tem uns murinhos e eu ... salto. É perigoso, eu sei .... e é proibido. 

A minha professora não deixa ....a minha mãe também não.  Mas eu gosto muito. 

(Diogo) 
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Brincar e Jogar 

 

(...) Quando eu era miúdo jogava pião, a macaca... vínhamos todos brincar para 

a rua e à roda, à gancheta à sameirinha, etc. Eram grupos espontâneos que se 

constituíam  com os conflitos inerentes a isso. A socialização não era problema... Hoje 

é tudo muito diferente. É importante, às vezes até é doentio, os pais querem os filhos 

guardados....  

Aos jogos de rua opõem-se as brincadeiras vigiadas e, assim, a um tempo votado 

ao acaso e à proximidade com o outro através do jogo opõe-se um tempo organizado em 

espaços vigiados. Entre a casa e a escola/ATL existe um parêntesis, a “rua”, território 

aparentemente preciso na sua nomeação física, mas ao mesmo tempo multíplice nos 

seus significados. À ideia de nocividade desse parêntesis não é alheia a prevalecente 

dicotomia entre a rigidez da organização temporal e espacial da escola e da casa e a 

flexibilidade e diversidade das vivências possíveis no espaço da “rua”. Na verdade, 

entre os condomínios fechados e programados da escola e da casa, a “rua” pode afirmar-

se com reforçada positividade, mesmo que tal possa parecer inverosímil para quem nas 

suas funções pedagógicas não tenha presente na memória esse tipo de referências e 

imaginário em que os espaços exteriores são domínios inequívocos de crescimento e de 

aprendizagem – em contextos, portanto, socialmente significativos. Não deveremos 

ignorar a ligação dos habitantes com as suas cidades, dos munícipes com o seu bairro, 

uma vez que é lá que vivem, e é ali que são reconhecidos na sua identidade (que ali se 

constrói, também). No espaço da “rua” se exprimem constantemente múltiplas 

dimensões da vida que podem ser objecto de apropriação pelas crianças num contexto 

eminentemente lúdico e convivial.  

É, através do jogo que “podemos abandonar o mundo das nossas necessidades e 

das nossas técnicas, este mundo egoísta que nos cerca e sufoca e assim criar os nossos 

«mundos» de utopia” (Chateau 1975:15). A escolha de actividades para ocupação das 

crianças é vista e concebida de modo a fazer crescer novas raízes velando pela 

educação, definindo prioridades na vida e, neste sentido, os adultos ao vigiarem as 

brincadeiras das crianças influenciam os prazeres da sua existência (Corbin 2001:123). 

O aparecimento de instituições de apoio à infância e juventude corresponde a iniciativas 

reconhecidas socialmente e encorajadas pelas instâncias da sociedade, e por elas 
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qualificadas como o remédio contra a degenerescência, para ocupar as crianças em 

segurança no tempo em que os pais trabalham ou para as desviar de caminhos 

infrutuosos e pouco dignificantes. Uma verdadeira cruzada do bem ou, como refere 

Corbin, uma verdadeira cruzada da paz, obra patriótica e humanitária de interesse geral.  

Nestes contextos, muitas vezes as actividades organizadas trabalham menos a 

imaginação das crianças do que a sua memória e a liberdade de deambular e de passear 

é substituída por ocupações. Os espaços organizados para ocupar as crianças no seu 

tempo livre não podem ter só o nome, como referem Leite e Malpique (1986) e este tipo 

de jogo não se ensina nem sequer se propõe. O adulto não pode estar lá para  manipular, 

quando muito está lá para assistir e responder à chamada da criança. Oferece 

seguranças, é a referência do real, mas não deve orientar antes propor e negociar. 

Ao longo do nosso trabalho com as crianças foram muitas as brincadeiras e 

assim os jogos que identificamos como importantes para elas: guardar objectos e 

papelinhos muito pequenos em pequenas caixas ou no estojo dos lápis, fazer “cocas73”, 

conversar sobre futebol, inventar “maquillage” ou outros adornos como pulseiras e anéis 

com pequenos bocados de papel ou fios, inventar histórias, contar as preferências 

amorosas, jogar à macaca e à bola, cantar a canção da moda, ensinar um passo de dança, 

esconder-se na casa de banho, sentar-se no último degrau da escada que dá entrada para 

um dos ATL’s ou num canto do recreio de costas voltadas para o resto do mundo, 

brincar às casinhas, recortar papéis diversos, trocar cromos, guardar pequenos objectos 

nos bolsos das batas das educadoras (como se de um cofre se tratasse), escrever cartas 

ou simplesmente conversar. Actividades ou brincadeiras que identificamos como 

próprias desta fase da infância e que os adultos têm tendência para negligenciar ou 

ignorar, impedindo muitas vezes as crianças de as manterem ou praticarem, pelas 

normas estabelecidas na instituição ou até para se cumprir um qualquer programa 

estabelecido. No entanto, verificámos que em ambos os espaços em estudo (Fonte da 

Moura e Pinheiro Torres) as pessoas que mais próximas estão das crianças têm 

tendência para ser sensíveis a estas práticas e, por vezes, entrarem na brincadeira. A 

forma como as crianças pediam para guardar esses pequenos “tesouros” é um bom 

indicador da relação que mantêm com os adultos: simplesmente colocam no bolso sem 

ser necessário uma palavra de consentimento ou pedem formalmente para o fazer, 

                                                 
73 Jogo de adivinha elaborado pelas crianças no processo de dobragem de papel “origami” em que as 
crianças escrevem perguntas que vão fazendo, ganhando com isso pontos. 
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recolhendo o objecto mais tarde. Os adultos que aderem às brincadeiras das crianças 

têm sempre os bolsos cheios. 

O gosto de coleccionar é muito forte nas crianças entre os 6 e os 12 anos de 

idade, é a “ idade da trocas”. Para a criança, coleccionar representa a mais rudimentar 

forma de exercer controle sobre o mundo exterior: recolher objectos, agrupá-los e até 

fazer trocas com os colegas, ter objectos seus. A fase activa de coleccionar é muito 

intensa na pré-adolescência e abandonada mais tarde aos 14, 15 anos, sendo recomeçada 

na fase adulta salienta Baudrillard (1994) e (Dauguet 1970). Este gosto infantil para 

coleccionar é aliás muito bem aproveitado pela sociedade de consumo, quando insere 

objectos coleccionáveis nos produtos dirigidos às crianças, o que é particularmente 

evidente no caso da alimentação. 

As crianças têm tendência para brincar muito perto umas das outras e, assim, às 

vezes um pequeno canto escondido é o suficiente para dar largas à sua imaginação. Esta 

procura de privacidade é vista por alguns adultos como natural e saudável e, por outros, 

como prejudicial e a combater. Entender e respeitar as brincadeiras das crianças como 

parte integrante do seu desenvolvimento e crescimento, respeitando os seus ritmos de 

vida e, assim, o seu tempo livre parece ser condição essencial para o exercício da 

profissão de educador/a. A brincadeira é uma transformação do sentido, da realidade: as 

coisas aí tornam-se outras. É um espaço à margem da vida comum, que obedece a 

regras criadas pelas circunstâncias. As crianças brincam com o que têm à mão e 

sobretudo com o que têm na cabeça. Para as crianças, os objectos são muitas vezes 

diferentes daquilo que aparentam e o carácter lúdico de uma brincadeira não vem da 

natureza daquilo que é feito mas da forma como é feito ao contrário de outras 

actividades propostas e praticadas no ATL74 (Brougère 1995). Neste tipo de 

socialização o que as crianças aprendem umas com as outras é mais real, mais útil e 

mais divertido do que aquilo que aprendem com os adultos (Opie & Opie cit por Jenks 

2002:187). A brincadeira supõe comunicação e interpretação e, para que exista, tem de 

ter a adesão daqueles que a praticam. Se uma criança não pode decidir da sua 

brincadeira, então já não é ela que brinca (Brougère 1995:100). Uma realidade que 

                                                 
74 Referimo-nos aqui às actividade de leitura ou outras, cujo fim último é a aprendizagem e 
desenvolvimento de competências que ajudam no sucesso escolar, ou seja, que são instrumentalizadas em 
função da matéria escolar por contraposição ao conceito de actividade que vale por si, que possui uma 
dinâmica interna, dinâmica essa que supõe uma troca com o mundo, onde a criança encontra meios de 
acção e outros recursos que não ela mesma (Charlot 2000:55).  
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ajudará a compreender porque é que muitas das actividades consideradas de tempo livre 

propostas nos espaços em estudo perdem o seu significado, pois não valem por si, e 

assim, não suscitam a criatividade e o envolvimento das crianças, condição essencial 

para o seu natural e normal desenvolvimento em liberdade.  

Muitas vezes os adultos não deixam as crianças à vontade nas suas brincadeiras, 

tecendo até considerações sobre a sua importância, para depois lhes proporem outras 

actividades, consideradas mais relevantes para a sua formação. Neste sentido, o brincar 

aparece, muitas vezes, aos olhos destes adultos como secundário e pouco relevante. No 

entanto, a criança brinca para descobrir o mundo, as pessoas e as coisas que estão à sua 

volta salienta Sole (1992). Se estivermos com atenção às brincadeiras das crianças 

podemos perceber a espontaneidade, o empenhamento voluntário, a regularidade e a 

consistência do acto de brincar. O brincar é um comportamento que permite o 

conhecimento de si próprio, do mundo físico e social e dos sistemas de comunicação, o 

que poderá levar a considerar a actividade lúdica como intimamente relacionada com o 

desenvolvimento da criança (Garvey 1979). Muitas vezes as brincadeiras das crianças 

podem parecer frágeis e encantadoras, ruidosas ou turbulentas, no entanto, este brincar 

faz parte da cultura da infância e para as crianças é um acto muito sério como salienta 

Cohen (2003), constituindo inclusive um elemento fundacional da sua cultura. ”O 

brincar é a condição da aprendizagem e desde logo da aprendizagem da sociabilidade” 

(Sarmento 2003:26). Foi pensando nisto que pedagogos como Froebel, Decroly, 

Montessori entre outros propuseram, há várias dezenas de anos, uma estrutura para a 

escola de modo a que as crianças nela vivessem uma vida de jogo. E é pensando nisto 

que propomos reabilitar o sentido do “brincar” começando, como refere Agostinho 

Ribeiro, por estabelecer as condições para se poder brincar. 
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Conclusão  

 

Em Portugal, o estudo do tempo livre das crianças, entre os seis e os doze anos 

de idade só recentemente está a suscitar as atenções dos educadores e investigadores. 

No que se refere ao tempo das crianças que foram objecto do nosso estudo – isto é, ao 

que acontece com elas nos dias úteis (de segunda a sexta), no tempo que medeia entre a 

escola e o regresso a casa, em que frequentam um ATL –, esta pesquisa mostra como o 

seu tempo é fortemente marcado pelos tempos e ritmos dos adultos. Mostra ainda como 

a principal característica desse tempo das crianças é ser monopolizado como um 

tempo escolarizado, aproveitado do ponto de vista educativo e social, constituindo-se 

assim para elas num tempo não livre por forçada ocupação. 

Consideramos desde o início deste estudo ser indispensável proceder a uma 

pesquisa intensa e extensa de modo a podermos chegar a uma visão o mais global 

possível sobre o que é o «tempo livre» e, portanto, sobre este tipo de instituições: os 

ATL. Recolhemos material muito diversificado, tal como demonstramos no quadro 

resumo do domínio de aplicação da análise de conteúdo (quadro 5). No entanto, 

confrontados com um corpus demasiado extenso, interrogámo-nos sobre os critérios de 

selecção que deveríamos utilizar. Optámos por um conjunto diferenciado de dados que 

contemplasse o mais possível as questões mais evidenciadas pelos nossos inquiridos, 

nomeadamente o espaço físico, social e pedagógico. Quanto ao material que não foi 

agora explorado, ele será objecto de reflexão em trabalhos posteriores. 

 

O espaço, tal como mostramos no capítulo II, influencia o modo como as 

pessoas vivem e constitui o primeiro constrangimento para as crianças. Desde logo, 

porque ele é planificado sem ter em conta as necessidades das populações, e das 

crianças em particular. Os espaços públicos dos bairros são considerados pela sociedade 

em geral (através de um discurso reforçado pelas representações da comunicação social) 

como territórios hostis às actividades e brincadeiras das crianças (apesar de muitas 

vezes até mesmo os espaços mais improváveis serem apropriados de modo criativo por 

elas). Há frequentemente medos e visões negativas sobre o espaço público e sobre a rua, 

quer da parte dos educadores, quer das populações em geral, que os associam a 

sentimentos de insegurança. Este tipo de visões condiciona o modo como as pessoas se 
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relacionam com o espaço e determina que muitas vezes se fechem as crianças em 

espaços exíguos, sem condições, considerando-os sempre preferíveis ao “perigo” da rua. 

O potencial da rua, das relações sociais que proporciona e que nela têm lugar (as 

interacções entre vizinhos, os territórios de brincadeira, etc.) não é, regra geral, 

rentabilizado pelo ATL, que tende a isolar-se e a fechar-se relativamente ao bairro em 

que se insere, como mostra a nossa pesquisa, limitando-se na maior parte das vezes a 

constituir-se apenas como local de guarda, não se integrando plenamente nas relações 

sociais e espaciais que quotidianamente fazem o bairro e constroem os lugares. Os 

responsáveis pelas instituições e os pais ignoram que os espaços exteriores são 

domínios inequívocos de crescimento e de aprendizagem. Registei várias vezes 

comentários desfavoráveis dos técnicos de serviço social, professores e outros 

profissionais sobre os bairros e, assim, sobre os locais onde estas crianças vivem, 

“esquecendo-se” de que as “suas” instituições e, muitas vezes, as pessoas que lá 

trabalham, são parte integrante desse mesmo meio: o bairro. É nossa convicção que, 

para uma prática educativa que se interesse por reabilitar o sentido da brincadeira e do 

espaço público, é preciso ter sempre presente o respeito pela ligação das pessoas e das 

instituições aos espaços em que vivem e onde constroem e são reconhecidos na sua 

identidade. Esta perspectiva poderia constituir ainda uma forma de ultrapassar os 

constrangimentos da exiguidade dos espaços fechados onde as crianças são encerradas 

com o objectivo de serem entretidas, tal como mencionam os/as educadores/as quando 

se referem ao espaço do ATL.  

Considerados como um espaço intermédio entre a casa e a escola, os ATL são 

locais indispensáveis para garantir que os pais possam trabalhar, sabendo que os filhos 

estão em segurança. Além disso, as práticas destas instituições tentam corresponder à 

vontade dos educadores e técnicos responsáveis de se desenvolverem actividades 

socioculturais nas diferentes áreas de expressão, actividades que são pensadas para 

ajudar as crianças de meios menos favorecidos, dando-lhes oportunidades que de outro 

modo elas não teriam. Por outro lado, estas instituições vêem-se na contingência de ter 

de proporcionar condições para a realização de tarefas escolares. Se foi fácil aceitar, ao 

longo deste estudo, a ideia do ATL como um dos espaços de transição frequentados 

pelas crianças será, no entanto, excessivo apresentar o ATL como espaço de 

recomposição afectiva e intelectual, ou mais exactamente “restauro” psicológico face às 

adversidades das experiências a que as crianças estão sujeitas na escola e na família, tal 
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como deixam entender os responsáveis por estas instituições. O ATL, como sistema, 

funciona na dependência da actividade desenvolvida num outro sistema, a escola, e da 

actividade da família, pelo que a sua independência se vê fortemente condicionada por 

esta realidade. Ele é afectado pela escola e afecta a actividade das famílias das crianças 

que o frequentam. Esta rede de sistemas age em conjunto, e esta co-acção é organizada, 

isto é, não é aleatória. Por exemplo, no caso do ATL de PT, há uma recomendação 

específica por parte de alguns professores da(s) escola(s) frequentada(s) pelas crianças, 

os quais aconselham a inscrição no ATL justamente para conseguir um eventual 

“sucesso” escolar. Neste sentido, a explicação dos comportamentos individuais ou de 

grupo dos diferentes actores implicados requer a compreensão do modo como essa 

actividade se relaciona com o propósito do sistema mais alargado (a escola), como 

refere Graue e Walsh (2003: 66). Por outro lado, é importante ter em conta que, na 

ausência de uma legislação específica para os centros de actividades de tempos livres 

que pertencem a IPSS sem fins lucrativos, a legislação utilizada pela Segurança Social 

como documento regulador é o Decreto Lei nº 30/89 de 24 de Janeiro, complementado 

pelo despacho normativo 96/89 de 21 de Outubro (tal como mencionamos no capítulo 

I). Este documento refere no artigo 5º: “designam-se por «centro de actividades de 

tempos livres» os estabelecimentos destinados a acolher durante uma parte do dia 

crianças com idade de frequência de ensino básico, nomeadamente nos períodos extra-

escolares e noutros disponíveis”. No entanto, não há nenhuma referência ao tipo de 

actividades que devem ser desenvolvidas pelas crianças, o que deixa caminho aberto, na 

prática, para a forte dependência relativamente à instituição escolar, através da 

realização de tarefas escolares, atribuindo-se ao ATL uma função reparadora daquela 

instituição, tal como mencionamos no ponto sobre o acompanhamento escolar. 

Toda a reflexão que fomos desenvolvendo mostra como a função dos/as 

educadores/as não é dar, deliberadamente, acesso à cultura, ou a mais cultura, mas sim 

dar os meios para que as crianças se possam exprimir e experimentar novas formas de 

olhar o mundo. Trata-se de fazer com que as crianças compreendam a sociedade em que 

vivem e consigam adquirir os instrumentos para lidar com ela, tendo em conta os 

constrangimentos com que se deparam diariamente. Os/as educadores/as sentem a 

necessidade de ter em conta o desenvolvimento global da criança e estão sempre a tentar 

organizar actividades que a possam enriquecer do ponto de vista cognitivo, afectivo, 

social e escolar. De uma maneira geral, são sensíveis aos problemas escolares e 
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gostariam de fazer ligações proveitosas para as crianças entre as diferentes instituições 

(a família e a escola). Dadas as alegadas dificuldades de desenvolvimento pessoal 

evidenciadas pelas crianças, os/as educadores/as manifestam sempre vontade de fazer 

das crianças adultos responsáveis, felizes e bem sucedidos, oferecendo-lhes no ATL 

uma oportunidade educativa através das actividades que eles/elas educadores pensam 

poder ajudar as crianças. Neste sentido, o tempo livre acaba por ser somente mais um 

tempo de formação e socialização para as crianças. É nossa convicção que as crianças 

que o sistema educativo vai afastando para as suas margens beneficiariam com a 

descoberta de outras formas de “leitura e escrita” que não só a escolar, pois essas novas 

formas podem oferecer a ocasião de aprender o prazer da palavra, da cor do desejo e da 

vontade de saber. Neste sentido, as actividades lúdicas nas áreas de expressão que visam 

permitir às crianças e adolescentes aprender de “uma outra forma” - essencialmente 

através do jogo, de modo a enriquecer o seu vocabulário, a sua expressão, alargando 

assim os seus horizontes de vida, correspondendo a uma aprendizagem de 

reconhecimento das suas competências pessoais e sociais - parecem-nos mais 

interessantes para as crianças, mas são as menos consideradas, como diziam as 

educadoras da FM, já que os trabalhos de casa ocupam o tempo todo. Talvez fosse 

interessante que o ATL, em vez de estar direccionado para actividades de reparação 

escolar, pudesse estar mais disponível para proporcionar momentos lúdicos, de jogo de 

descoberta, de brincadeira, de modo que as crianças pudessem também construir de 

forma autónoma o seu próprio tempo no ATL, tal como concluíamos no ponto sobre 

brincar e jogar.  

Os dois espaços que escolhemos têm, de facto, características diferentes. 

Podemos concluir que o brincar e o tempo livre das crianças é mais valorizado e 

respeitado nas instituições que recebem as crianças ainda numa fase não escolar (aos 3 

meses ou três anos de idade), pelo facto de todo o crescimento da criança ser 

acompanhado desde muito cedo. Nessas condições, o diálogo intervalências, tal como 

referimos na caracterização da ATL de Fonte da Moura, é facilitador de um 

conhecimento mais fundamentado da infância. Acresce ainda o facto de nessas 

instituições os profissionais estarem preparados para esse acompanhamento, como 

mostra o quadro sinóptico das instituições estudadas. Tal não acontece quando as 

crianças entram no Centro somente a partir dos 6 anos de idade, como é o caso do ATL 

de PT. Neste caso, as crianças entram no ATL porque estão a frequentar a instituição 
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escolar, e, portanto, porque já são “alunos”, o que leva a que as actividades sejam 

organizadas em função da instituição escolar. 

Em consequência do conjunto de reflexões suscitadas por este trabalho de 

pesquisa, e no sentido de reabilitar o tempo livre das crianças, várias propostas 

poderiam ser pensadas. Desde logo, devolver as crianças à cidade e aos espaços 

públicos, criando condições para que elas o possam usar em segurança. Além disso, 

deveriam ser criadas condições para que as crianças possam usufruir de um verdadeiro 

tempo livre no ATL, de um tempo não monopolizado pelas lógicas adultas. Neste 

sentido, parece necessário reabilitar o sentido do “viver” em comunidade, ouvindo e 

fazendo ouvir as opiniões dos intervenientes mais interessados: as crianças, os pais, os 

habitantes dessas comunidades em geral. 

Conceber o ATL como uma instituição igualitária implica proporcionar os meios 

e as condições apropriadas que permitam que as famílias mais carenciadas possam, elas 

também, oferecer aos seus filhos/as a estimulação lúdica necessária ao pleno 

desenvolvimento das suas crianças. Por outro lado, é absolutamente indispensável 

desenvolver uma formação adequada dirigida aos técnicos educadores/as que trabalham 

com estas crianças - desde logo no Ensino Superior, através de uma concepção 

curricular específica, nos cursos vocacionados para esta área de intervenção -, que tenha 

em conta os múltiplos contextos sociais em que a animação lúdica deve ser uma 

constante. A criação e aprovação de uma legislação específica adequada a este tipo de 

instituição é fundamental e até urgente, no sentido de regular as condições do espaço 

físico, do equipamento, a qualidade dos materiais e a competência dos técnicos que 

acompanham estas crianças, de forma a evitar a criação de espaços desajustados para a 

consecussão daquilo que consideramos serem as reais necessidades da infância, espaços 

onde impera actualmente o livre arbítrio. 

Estas são apenas algumas propostas e orientações que permitem pensar de uma 

outra forma o ATL e o tempo livre das crianças. Não apenas a partir das necessidades 

dos pais ou como um novo e emergente campo profissional que permite criar mais 

emprego para os educadores, mas a partir das necessidades e da felicidade das próprias 

crianças. Porque é fundamental, afinal, que estas instituições de tempo livre não o sejam 

só de nome. Para que não se corra o risco de acabar de uma vez por todas com a 

infância. 
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Bibliografia comentada sobre tempo livre e lazer  

 
Esta bibliografia agrupa um conjunto de obras que consideramos essenciais para o nosso trabalho e 

eventualmente para quem se dedica ao estudo deste tema sobre o qual, estes autores dão indicações de 

grande utilidade.  

 
  
ALMEIDA, M. E. (1989) Valor Educativo dos Tempos Livres. Lisboa: MESS. 
  
“Compreende-se que seja preocupante para os pais a situação de ter os filhos e as filhas desocupados, 

libertos de horários e trabalhos escolares, numa perniciosa ociosidade ou na busca incessante de 

diversões e passatempos inúteis ou até inconvenientes” (Almeida, 1989: 7). De acordo com este autor, 

os tempos livres das crianças representam vários riscos que os adultos (educadores/as, pais e 

governantes) têm de precaver e assim, nesta ordem de ideias, o tempo livre das crianças tem de ser 

organizado, orientado e programado pelos adultos. Trata-se de uma pequena publicação moralista e 

conservadora financiada pelo Ministério do Emprego e da Segurança Social – Direcção Geral da 

Família que tem subjacente uma ideologia de vigilância repressiva sobre aquilo que é essencial no 

período da infância. 

   
BALERDI, Felix Etxeberria (1989) "Animacion sociocultural y Pedagogia del 
Tiempo Libre." Juventud, empleo y tiempo libre. Bilbao: U P V, 153-169. 
 
O autor considera que o tempo livre pode ser classificado em cinco categorias fundamentais : 1) Tempo 

de necessidades básicas (dormir, alimentar-se e ter cuidados de higiene); 2) tempo de trabalho 

produtivo (por conta própria, assalariado etc); 3) tempo de estudo (escola, institutos, academias 

bibliotecas etc); 4) tempo de trabalhos domésticos (lavar, cozinhar, arrumar...); 5) tempo livre que é o 

que resta dos outros quatro tempos. Para Balerdi, o tempo livre é um período que não está sujeito a 

obrigações e necessidades, embora se estejam sempre a fazer actividades que não correspondem a esta 

noção e muito menos se podem considerar livres. Utilizando os estudos de Jaume Trilla (escola 

espanhola) o autor desenvolve uma reflexão sobre os pontos de convergência e divergência acerca do 

conceito de tempo livre e seu uso social partindo do pressuposto que é possível e desejável educar no 

“tempo livre, para o tempo livre e mediante o tempo livre”. Perspectiva que vai um pouco no sentido 

oposto do que propomos neste trabalho. 

 
BELLEFLEUR, Michel (2002) Le Loisir Contemporain. Essai de philosophie sociale. 
Canada. PUQ. 
 
Trata-se de um obra essencial para o estudo do lazer, uma síntese histórica sobre a forma como se foi 

desenvolvendo o conceito e as práticas do lazer ao longo do tempo, adquirindo um novo sentido no 

mundo contemporâneo. Uma reflexão sobre o lazer que se inscreve cada vez mais como elemento 

incontornável do desenvolvimento cultural na sociedade contemporânea. Este autor é da Universidade 
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do Quebéc e, neste momento a investigação no Canadá, nesta área, parece ser mais fecunda e 

produtiva, com ideias substanciais. Juntamente com Gilles Pronovost e Michel de la Durantaye, este 

autor representa, do nosso ponto de vista, o que há aí de mais interessante. 

 
BELLONI, Maria Cármen (1994) “Children’s free time and Leisure” In José 
Machado Pais et al. New Routes for Leisure. Lisboa: ICS. 
 
O objectivo deste texto é compreender como é que as crianças passam o seu tempo quando não estão na 

escola. A autora parte do princípio que o lazer é um tempo que não envolve actividades obrigatórias, 

mas sim recreativas, da escolha individual das crianças e que envolvam as suas preferências sem 

calcular a utilidade, benefício ou necessidade desse tempo. Ou seja, tal como para os adultos, também 

para as crianças existe um tempo livre, ou seja, um tempo para além do tempo de actividade obrigatória 

(no caso a escola), mas que tem sido objecto de constrangimentos vários. Um tempo cujo estudo 

envolve numerosas dificuldades epistemológicas e metodológicas, uma vez que na sociedade moderna 

os espaços onde as crianças podem tomar as suas próprias decisões são quase inexistentes. A escolha 

das actividades das crianças é orientada pela família ou pela escola, isto é, pelos adultos. Para além 

disto, os espaços exteriores - sobretudo nas grandes cidades - são perigosos ou escassos, o que 

condiciona a mobilidade das crianças. Para agravar esta circunstância, muitas das actividades 

organizadas no tempo fora do tempo escolar são impostas às crianças com o pretexto de contribuírem 

para o seu desenvolvimento. Por estas razões, a autora considera que devemos pôr em dúvida o uso do 

conceito de “lazer” quando se trata das actividades das crianças. Do ponto de vista do nosso trabalho 

este artigo foi de grande relevância para a nossa reflexão, mesmo tendo em conta que a autora tem 

como público-alvo crianças que pertencem a um estrato social mais elevado que o que temos como 

exemplo no nosso estudo e faz esta análise a partir das actividades que as crianças praticam e não a 

partir de um enquadramento institucional específico onde o leque de actividades é diminuto devido a 

problemas de espaço, como é o caso dos ATL analisados. 
 
 
BRUHNS, H. T. (ORG) (1977). Introdução aos Estudos do Lazer. Campinas, Editora 
da Unicamp. 
  
 Colectânea que aborda aspectos relacionados com o lazer. O primeiro capítulo, da autoria de Paulo 

Salles de Oliveira, centra-se na interpretação em torno dos brinquedos, jogos e brincadeiras, enquanto 

práticas do universo lúdico. No segundo capítulo, a autora – Heloisa Brunhs – parte da premissa de que 

autores estudiosos da dimensão lúdica afirmam que as pessoas se tornam verdadeiramente humanas 

quando brincam. Através de uma análise do lazer na sociedade brasileira, a autora procura estabelecer 

uma relação entre os elementos trabalhados na educação física e o lazer. No terceiro capítulo, Ademar 

Gebara demonstra como “do brinquedo, do jogo, ao lazer moderno um longo processo decorreu” e que 

passa por perceber as formas pelas quais o ser humano tem vivido os seus múltiplos tempos, em 

especial o tempo de trabalho e tempo de não trabalho. O quinto capítulo, da autoria de Barbara 

Iwanowicz, dedica-se aos aspectos psicológicos do lazer. O conjunto destas reflexões é interessante 

embora a realidade brasileira não tenha exactamente as mesmas características da realidade portuguesa. 
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CUENCA, M. (1983) Educacion para El Ocio. Madrid: Actividades Escolares. 
 
Partindo de uma concepção de tempo livre como tempo de formação, o autor considera que o 

aproveitamento do tempo livre é uma preocupação das diferentes instituições onde se desenvolve a 

criança. Neste sentido, têm crescido as “actividades extra-escolares”, nomeadamente organizadas a 

partir da escola. Fazendo a apologia do tempo livre, o autor refere os diferentes espaços habitados pelas 

crianças onde a questão se coloca como problema e/ou como solução. Questionando-se sobre se deve 

ou não haver uma pedagogia do tempo livre, faz uma distinção entre ócio e tempo livre a partir das 

teorias de Weber, Grazia, Kluthe, Volpi, entre outros. Considerando que o tempo livre das crianças é o 

tempo que fica depois das obrigações escolares e familiares, Cuenca propõe que este seja ocupado com 

jogos livres e espontâneos, argumentando que o jogo é a actividade mais natural da criança. 

   
DAUGUET, Francis (1970) Le Loisir. Loisir ou liberté d'être. Paris: Casterman. 
 
O autor convida-nos a uma reflexão sobre o que pode significar para todos nós o tempo de lazer e a 

forma como o integramos na nossa vida quotidiana, no trabalho e no universo familiar e social. 

Partindo das experiências que teve em reuniões e entrevistas aos pais e jovens assim como de acções de 

formação com educadores, desenvolve o seu estudo tentando mostrar como o lazer é uma espécie de 

“liberdade de ser”.  

  
D'EPINAY, C. Lalive, Michel ; CHRISTE, Etienne e GROS, Dominique (1982) 
Temps Libre. Culture de masse et cultures de classes aujourd'hui. Paris: Editions 
Pierre-Marcel Favre. 
 
Observando o desenvolvimento das práticas de lazer Lalive D’Épinay desenvolve a noção de tempo 

livre considerando que é capital e decisiva para compreender as mutações e o sentido da mudança 

social nas sociedades industriais. Neste sentido a sociologia do tempo livre deverá ter um lugar de 

destaque, pois permitirá desenvolver uma análise social mais geral em que o poder evocador dos 

conceitos lazer e tempo livre seja a indicação dos ganhos no campo dos fenómenos sociais e culturais. 

Para este autor o tempo livre é produtor de uma cultura de massas pela razão de que cada vez mais as 

práticas culturais são inter classicistas. 

Este livro tem uma particularidade muito interessante. Como se trata da questão dos tempos livres e do 

lazer nas sociedades modernas, o autor decidiu presentear o leitor com uma reprodução de um 

fragmento da pintura de Bruegel “jeux d’enfants” em cada capítulo. Por este processo o autor sugere ao 

leitor que faça a comparação entre uma sociedade que valorizava o brincar e o brinquedo (um 

brinquedo que cada um fabricava à sua medida) e uma sociedade onde o tempo livre é um assunto do 

governo. É um livro muito interessante, essencial para quem se dedique ao estudo do tempo livre 

sobretudo do tempo livre das crianças. 
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DUMAZEDIER, J. (1962) Vers une Civilization du loisir? Paris:  Éditions du Seuil. 
 
Fenómeno central da nossa civilização, o lazer mantém uma relação de continuidade com todos os 

elementos da vida quotidiana: trabalho, vida familiar, politica, social e cultural. Analisando os problemas 

da socilogia do lazer e a ambiguidade a que este tempo está sujeito, Dumazedier refere que o lazer pode 

ter pelo menos três funções: repouso, divertimento e desenvolvimento, consoante as posições 

pedagógicas, políticas e sociais assumidas institucional ou pessoalmente, o que torna o seu estudo cada 

vez mais pertinente e legítimo para esclarecer o seu papel na evolução social. Do seu ponto de vista, 

conceber o lazer na perspectiva de uma democracia cultural implica uma politica global de educação, 

informação, um novo humanismo. Este livro constitui a primeira abordagem de Dumazedier sobre a 

sociologia do lazer nos anos 1960 e, como todas as suas obras, é um livro fundamental para quem se 

dedique a este tema. Em “Sociologia Empírica do Lazer”, publicada em 1974, o autor refere que os 

factos, as ideias e expressões desenvolvidas na sua obra de 1962 são objecto de novas reflexões que 

completam e corrigem as hipóteses de então. 
 

DUMAZEDIER, Joffre (1974) Sociologia Empírica do Lazer. São Paulo: Perspectiva. 
 
“Desde o nascimento da sociedade industrial, os pensadores sociais do século XIX previram a 

importância do lazer, ou antes, do Tempo Libertado pela redução do trabalho industrial. Entretanto, 

após um século e meio, os sociológos ainda não conseguiram entender-se, nem sobre a dinâmica, nem 

sobre as as propriedades específicas do fenómeno “lazer”, nem sobre suas principais implicações” 

(Dumazedirer, 1974:20). Referindo-se a Karl Marx, que considerava o trabalho como uma necessidade 

do ser humano, prevendo que o desenvolvimento tecnológico possibilitaria a conquista de um tempo 

“livre”, Dumazedier refere a importância que este autor atribuía à conquista do lazer pelo progresso da 

técnica e pela emancipação social, associando desenvolvimento do lazer ao progresso da cultura 

intelectual dos trabalhadores e assim à evolução das sociedades. Uma perspectiva que ia aliás de 

encontro ao que Augusto Comte e Proudhon defendiam, apesar de terem posições diferentes da de 

Marx (1974: 20). Neste livro, Dumazedier dá conta de como as investigações sobre o lazer e o tempo 

livre se estenderam e aprofundaram nas sociedades industriais avançadas não só de tipo capitalista mas 

também socialista. Recorrendo a uma análise histórica sobre as dinâmicas produtoras do Lazer nas 

sociedades francesa e soviética, o autor problematiza as definições que ao longo dos tempos se foram 

fazendo do lazer, analisando as implicações que as diferentes concepções têm nos vários âmbitos a que 

são aplicadas. Abordando a relação entre trabalho, lazer, tempo e espaço, Dumazedier chama a tenção 

para a necessidade de pensar o problema do lazer no quadro de uma política geral de desenvolvimento 

cultural que corresponda às necessidades da variedade dos públicos e instituições que essas políticas 

possam visar. 
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FRIEDMAN, Georges (1968) O Futuro do Trabalho Humano. Lisboa: Moraes 
Editores. 
 
A forma diversificada como homens e mulheres organizam o seu tempo livre na nossa sociedade 

conduz à necessidade de lhe associar a ideia de actividade. Friedmann referido por Sue (1994), deu um 

novo impulso à sociologia do trabalho, sendo um dos expoentes daquilo a que Freire (2001) chama de 

paradigma do determinismo tecnológico, desenvolvido a partir da década de 1950, em França. 

Relativizando o tempo de trabalho e concentrando-se no tempo de lazer, o autor desenvolve a “teoria da 

compensação do tempo de trabalho”, a partir da qual se conceptualiza o trabalho como determinante 

principal, pelo que o lazer não se pode estudar senão em função do tempo de trabalho. Segundo ele, o 

lazer só pode ser estudado como resultado da dimunuição tempo de trabalho. O acréscimo de “tempo-

livre”, considerava o autor, dá muitas vezes origem quer à multiplicação dos duplos empregos ou da 

busca de rendimentos suplementares, quer à existência de um tempo colonizado por todo o tipo de 

organizações de recreio que tornam os trabalhadores em “crianças atrasadas que brincam sob vigilância 

eficiente” (Friedmann, 1968: 256). No enatanto, apesar de Friedmann dedicar alguma atenção a este 

tema, será apenas com Dumazedier que esta perspectiva vai ser invertida, uma vez que de acordo com 

aquele é necessário estudar o lazer como um tempo que possui características próprias. 

 

GOMES, Rui ( 1992) “O Ócio da Lisboa de 1900 – Tradição e mudança nas práticas e 
representações do ócio urbano”, in Boletim da Sociedade Portuguesa de Educação 
Física nº 4, 53-78. 
 
O tema deste artigo é o tempo. “O tempo que adquiriu valor económico e social; tempo que penetrou as 

sociedades modernas sob a forma de reestruturação radical e permanente dos ritmos, das alternâncias, 

das durações. Tempo, portanto, que reestruturou a própria história. (...) A hipótese que emitimos é a de 

que o exame da formação das sociedades capitalistas permite esclarecer alguns passos do processo de 

formação dos tempos modernos. Mais concretamente, permite o reencontro com a génese de um dos 

tempos ascensionais das sociedades contemporâneas: o tempo de lazer” (1992: 53). 

 
  
ITURRA, Raul e REIS, Filipe (1990) O Jogo Infantil Numa Aldeia Portuguesa. 
Guarda: Associação de Jogos Tradicionais da Guarda. 
 
Segundo estes autores a “ideia de que existe uma parte das actividades de um grupo social e os seus 

indivíduos membros, dedicados ao que se chama trabalho e outra ao que se chama lazer, é uma 

distinção intelectual. (…) há uma continuidade de diversa intensidade no quotidiano de qualquer 

indivíduo, onde gradualmente se passa da inactividade ao repouso, à actividade ou transformação e 

criação das condições de vida” (1970:9). Se a vida dos adultos se organiza entre o trabalho produtivo e 

o lazer a da criança é dividida entre trabalho escolar, familiar e jogo e marcada por quem 

conceptualmente vigia o seu comportamento. É no entanto, através do jogo que se aprende a vida 

social, neste sentido este pequeno livro, avalia o papel do jogo, partindo de uma observação com 
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crianças e é um exemplo de como as relações de grupo contribuem para o conhecimento e de como o 

jogo é a “fonte com que as ideias do saber social são actualizadas na construção social” (ibidem 29). 

  
LALOUP, Jean (1962) Le temps du loisir. Paris: Casterman. 
 
Este livro mostra que em todos os paises industrializados, os operários lutaram pela redução do tempo 

de trabalho e conseguiram-no parcialmente. Por um lado, pretendiam um tempo de descanso, e por 

outro, um tempo para estar com a família, para ler, para se instruírem e deste modo tornarem-se 

cidadãos mais livres. Assim, parece ser possível, de acordo com Laloup, resumir a génese do lazer na 

última metade do século passado da seguinte forma: numa primeira fase, os chefes dos movimentos 

operários lutam por uma redução do tempo de trabalho, não por uma razão ideológica mas pelo excesso 

desse mesmo trabalho e ainda para assegurar uma educação válida. Numa segunda fase, as hipóteses de 

conseguir uma cultura popular vão falhando e os/as operários/as tentam aceder às formas da cultura 

burguesa (teatro, literatura, cinema, rádio, televisão...) Entre a burguesia, a classe média e o mundo 

operário há evidentemente diferenças que foram sendo notadas à medida que se foram estudando os 

lazeres e as classes sociais. O lazer, sendo por natureza uma actividade de tempo livre, caracteriza-se 

pela liberdade de escolha. Neste sentido, e no que respeita ao uso do tempo livre, não há maus e bons 

tempos livres, mas melhores ou piores formas de o usar. Com este livro, Jean Laloup pretende mostrar 

que o lazer não é fútil e que é preciso estudá-lo em profundidade para o compreender. É necessário 

perceber a sua evolução histórica, mostrar os seus efeitos sobre a sociedade, conhecer quais as 

necessidades psicológicas que suscita, que normas presidem às actividades de lazer, esclarecendo que 

influência têm no domínio da pedagogia e das instituições. Uma obra muito interessante e de grande 

utilidade para quem se dedique a este tema. 

 

LANFANT, Marie-Françoise (1972) Les Théories du Loisir. Paris: PUF. 
 
Considerando a sociologia do lazer como um dos ramos mais activos da sociologia a autora considera-o 

também como um dos mais controversos e com maior necessidade de esclarecimento pois nada parece 

claro e evidente neste domínio de considerável extensão. A autora faz uma descrição dos antecedentes 

da sociologia do lazer dando conta do seu desenvolvimento sobretudo na Europa e tornando clara a 

importância de um conjunto de autores e teses que não podemos ignorar e que ela estuda 

cuidadosamente. 

 
LAUWE, Marie José Chombart de ; BONNIN, Philippe ; MAYEUR, Marie, 
PERROT, Martine et SOUDIERE, Martin de la (1980) Enfant En-Jeu. Canada: 
CNRS. 
 
Trata-se de um trabalho de pesquisa com crianças, entre os 6 e os 14 anos de idade, considerando que a 

vida das crianças, nesta faixa etária, se desenrola sobretudo em três meios distintos: escola, família e 

um terceiro meio (instituições de ocupação de tempo livre). Segundo os autores é sobretudo na relação 

com o tempo livre que a vida das crianças tem sido menos estudada, pelo que a organização deste 

tempo se torna, para os educadores, fonte de problemas levando-os assim a propor às crianças as mais 
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variadas soluções em função dos seus preconceitos. Esta obra, bastante rara, é fundamental para quem 

se dedique ao estudo do “tempo livre” das crianças, já que trata a questão do tempo livre, nesta faixa 

etária, tendo em consideração o meio, as condições sociais e as particularidades desta fase da vida. 

Trata-se ainda de um estudo que apresenta os seus resultados de pesquisa “ rapidamente, sem esperar 

uma elaboração mais aprofundada e a reflexão teórica que deverá ser extraída das observações 

concretas” o que demonstra a urgência que já nessa altura (1980) se fazia sentir quanto à falta de 

elementos de informação sobre o tempo livre das crianças. 

 
LAVENU, D. (2002) "Activités du Temps Libre et Sociabilité de Jeunes à la Sortie de 
l'Adolescence" Loisir et Société, 24, 403-430. 
 
Artigo baseado num estudo sobre a inserção social dos jovens à saída do sistema escolar. Um dos 

objectivos deste estudo foi colocar em evidência a rede de relações dos jovens e seus modos de 

socialização partindo do princípio que a inserção social dos jovens não se faz só pela inserção 

profissional. Assim, são examinadas as actividades de lazer dos jovens durante o seu tempo livre 

mostrando que as rupturas do ciclo de vida (sair da escola, arranjar um companheiro/a, encontrar um 

emprego), traduzem-se numa redução das actividades de lazer colectivas e numa reorientação dessas 

actividades que passam a ser mais solitárias.  

 
LEIF, Joseph (1991) Tiempo Libre Y Tiempo Para Uno Mismo. Un reto educativo Y 
Cultural. Madrid: Narcea. 
 
As relações entre tempo livre e liberdade são muito variáveis e nem o homem mais livre dispõe de todo 

o seu tempo. Com efeito, toda a reflexão sobre a concepção e emprego do tempo chamado “livre” passa 

necessariamente por diferentes considerações, pois, a não ser mais do que uma noção “ideal” o tempo 

não é um dado concreto à priori.  

  
LOPES, M. Guilhermina Calado e COELHO, Edviges (2003). "Diferenças e 
Semelhanças entre o Uso do Tempo das Crianças e dos Adultos em Portugal." Boletim 
da Sociedade Portuguesa de Educação Física 24/25: 9-31. 
 
Trata-se de um estudo sobre o uso do tempo das crianças e que consiste essencialmente de uma 

descrição estatística que resulta de um inquérito realizado em 1999, em Portugal, a crianças entre os 6 e 

os 14 anos de idade. Este estudo não contribui para a elucidação do real uso do tempo das crianças 

segundo o seu meio social, na medida em que só são obtidas médias estatísticas. 

 

MARQUES, Ramiro (1997) Professores, Famílias e Projecto Educativo. Porto: Asa. 
Tentando analisar as principais transformações ocorridas nas estruturas familiares em Portugal, o autor 

identifica as respostas educativas e sociais que tais modificações exigem ao sistema educativo. A 

preocupação de Marques parece ser a de formular recomendações que possam tornar as escolas mais 

eficazes na adaptação às novas necessidades das famílias, dos alunos e das comunidades locais. 

Recorrendo a vários exemplos de projectos que configuram a construção de uma “escola cultural”, o 
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autor debruça-se no último capítulo sobre um conjunto de seis projectos educativos concebidos por 

equipas de professores de diferentes escolas. 

Um destes projectos é exemplar sobre a forma como algumas abordagens tratam a questão do tempo 

livre das crianças e jovens. Intitulado precisamente “Tempos Livres”, este projecto é desenvolvido por 

um conjunto de professores de matemática da Escola Secundária do Entroncamento e orientado pelo 

autor do livro. O que suscitou o projecto terá sido “o problema da existência de uma correlação entre o 

consumo de substâncias abusivas pelos adolescentes e a permanência não supervisionada nos arredores 

da escola, nos períodos não preenchidos pelo programa educativo escolar” (Marques, 1997: 107). 

Mediante este cenário, os objectivos traçados passam por prevenir o consumo dessas “substâncias 

abusivas” (nunca sendo explicitado o que são exactamente), ocupando os tempos livres dos alunos na 

escola de forma educativa. A escola em que este projecto é desenvolvido fica “em plena zona urbana e 

rodeada de locais para os quais os jovens são atraídos, tais como cafés, bares, discotecas e salas de 

jogos” (ibidem:107). Não é explicito neste projecto, se se tenta perceber o que leva os alunos aos cafés 

e outros espaços semi-públicos exteriores à escola, não se percebe se os professores têm ou não em 

conta as suas preferências nem se se problematiza por que motivo eles eventualmente não se 

reconhecem nem se apropriam do espaço escolar (depois das aulas ou no intervalo destas). Assim, 

parece-nos que, aparentemente, a única preocupação é preencher, com um concurso de matemática, os 

tempos livres dos alunos, a partir de uma visão negativa quer da sua autonomia na gestão dos seus 

tempos livres, quer dos espaços exteriores às escolas e dos lugares de sociabilidade que podem ser tão 

importantes na vida dos jovens, como os bares, as discotecas ou os cafés. Não há nenhum tipo de 

avaliação do projecto, da adesão que ele teve ou dos resultados que produziu, o que não nos permite 

afirmar se ele terá sido eminentemente positivo ou se se terá constituído como um fracasso. Não é 

nossa intenção, neste trabalho, comentar este tipo de projectos e tecer comentários sobre a sua 

pertinência, sucesso ou fracasso dos mesmos, no entanto, esta circunstância constitui, na nossa 

perspectiva, um exemplo claro de como o estudo sobre o conceito e práticas de tempo livre, em 

Portugal, sobretudo no que diz respeito às crianças e jovens, necessita de ser estudado e 

problematizado. E de como normalmente a intervenção neste domínio não tem em conta a participação 

dos seus principais interessados: as crianças e os jovens. 

 

 

MARDOMINGO, Maria Tejedor (1999) “El Ócio Y la Educación del Ocio Y Tiempo 
Libre” in Fernando Esteban Ruiz e Rafael Calvo de León, El Practicum en la 
Formación de Educadores Sociales. Burgos: UB. 
 
Partindo do conceito de ócio desenvolvido por Cuenca, esta autora considera a educação para o ócio 

como um processo formativo livremente escolhido que contribua para o desenvolvimento pessoal e 

social da pessoa. Segundo a sua perspectiva, a educação para o ócio organiza-se através de diversos 

âmbitos institucionais, meios e programas e para os explicitar, a autora utiliza as categorias elaboradas 

por Jaume Trilla e José Maria Puig (1987): instituições globais de educação para o tempo livre 

(ludotecas, clubes infantis, CATL’s, entre outros), instituições educativas que promovem actividades 
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especializadas relacionados com o ócio (grupos de teatro, música e actividades desportiva, entre outros) 

e actividades educativas para ocupar as férias (projectos, campos de férias, etc.), actividades 

extracurriculares (ofertas educativas no espaço escolar, que se realizam fora do currículo e do horário 

escolar como clubes, por exemplo). Para que a educação para o ócio tenha qualidade, ela deve obedecer 

a alguns critérios que a autora enuncia: ter continuidade, ser devidamente planificada, ter uma 

componente formativa, proporcionar diversão e ser efectuada em pequenos grupos. 

 
MENDES, Patrícia (2000) "O Tempo Livre num Bairro Degradado" in A Criança, O 
Espaço, A Ideia 41-48. 
  
Analisando o trabalho desenvolvido através do “Projecto RODA” (Recrear, Olhar, Descobrir e 

Acolher) da Charneca, a autora reflecte sobre a importância dos Centros de Animação de Tempos 

Livres na vida das crianças que vivem nos bairros degradados, nomeadamente sobre as propostas que 

podem ser organizadas em função do jogo e da defesa do direito de brincar. Este projecto é 

desenvolvido com crianças entre os 5 e os 12 anos, uma idade da vida que encontra muitos 

constrangimentos no seu tempo de brincar. De facto, se até aos cinco anos é reconhecido pela 

comunidade em geral que a criança se faz pelo jogo como estímulo à curiosidade e à vontade de 

aprender, ao entrar na escola a possibilidade de brincar vai sendo cada vez menor e o direito de brincar 

fica comprometido uma vez que não é sequer reconhecido.  

   
MOLLO-BOUVIER, Suzanne (1995) "Unidade e Diversidade das Crianças", 
Educação Sociedade & Culturas nº4. Porto: Edições Afrontamento, 105-126. 
 
Neste artigo a autora mostra como “as férias das crianças, em função das especificidades que as 

informam, ilustram a crescente importância das férias na economia de mercado. O sonho de liberdade, 

o mito da idade de ouro, serviram de apoio a uma actividade comercial particularmente dinâmica. 

Nunca antes as “férias-produto” foram tão numerosas, variadas e atractivas. Será essa crescente oferta 

inevitável e infinita? Ou será que essa diversidade, manifestada até ao extremo, não mascara ela própria 

um processo de banalização? As férias das crianças, sob todas as sua formas, respondem a um número 

limitado de exigências, exigências essas que têm origem na família e na sociedade” (1995:105). 

   
MOTHÉ, D. (1997) L'utopie du temps libre. Paris: Éditions Esprit. 
 
Para este autor o tempo livre degrada-se em tempo de consumo e assim acentua as desigualdades já 

previamente existes nos contextos sócio-económicos. Embora este estudo não refira directamente as 

crianças trata-se de uma reflexão a ter em conta. 

  

NETO, Carlos (1994) "A Família e a Institucionalização dos Tempos Livres", Revista 
LUDENS Nº 1, 5-10. 
 
As características da sociedade pós-industrial e o nascimento de uma sociedade da informação 

implicam mudanças de diferentes estruturas sociais entre as quais a família ”O perigo da família 
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institucionalizar os tempos livres das crianças através de actividades formais organizadas de acordo 

com a oferta disponível de estruturas ligadas à sua organização e gestão, é um dos grandes fenómenos 

deste final de século”. O autor faz uma análise da forma como a criança e a estrutura familiar podem 

ser interlocutores desta mudança. Identificando os obstáculos ao jogo e desenvolvimento das crianças e 

o papel da família na gestão dos seus tempos livres, faz algumas propostas muito adequadas, do nosso 

ponto de vista, com o intuito de por um lado alertar, pais e educadores, para a reabilitação do jogo e dos 

espaços lúdicos, como forma de melhorar a qualidade de vida das crianças e por outro demonstrar a 

necessidade de se criarem currículos de formação adequados nesta área. 

  
NETO, Carlos (2000). "O Jogo e Tempo Livre nas Rotinas de Vida Quotidiana de 
Crianças e Jovens." Actas do Encontro Tempos Livres. A Criança, O Espaço, A Ideia 
,11-21. 
 
O autor desenvolve um trabalho de apresentação de um conjunto de “ ideias sobre o jogo com crianças 

e jovens a partir de resultados de alguns estudos realizados sobre os tempos livres, independência de 

mobilidade e percepção do espaço físico, situação dos espaços de jogo ao ar livre e algumas medidas de 

intervenção visando a valorização da cultura infantil” 

   
OLIVIER, Camille (1973) Votre enfant et ses loisirs. Paris: Calmann-Lévy. 
 
Para este autor, o tempo livre é um fenómeno social característico da época actual, que ainda não 

entrou plenamente nos nossos hábitos, já que parece que ainda não acreditamos que temos agora um 

tempo de descanso, um tempo de descontracção e, assim, continuamos a viver para trabalhar. “Os 

desempregados desesperam-se por estar inactivos; os reformados só pensam em arranjar um 

trabalhinho que os mantenha ocupados (...) e há ainda os que fazem trabalhos forçados no fim-de-

semana, que jardinam e se entregam a toda a espécie de ocupações (...)” (Olivier, 1973: 8). De certo 

modo, foi criada uma má consciência sobre o descanso e este facto faz com que tenhamos dificuldade 

em perceber o encanto que tem a inactividade para as crianças, que ao contrário dos adultos não estão 

presos a esta ideologia,  precisam de muita liberdade e gostam genuinamente de não fazer nada. Mesmo 

no campo da liberdade individual, estamos sempre a submeter as crianças às lógicas adultas. Como 

refere este autor, temos tendência para subordinar as crianças às nossas regras, o que provoca muitas 

vezes reacções da parte delas que não entendemos. Para os adultos, “o importante são os estudos, o 

sucesso escolar, as suas possibilidades de virem mais tarde a exercer uma profissão bem remunerada. 

Sendo assim, como podemos admitir que eles tenham direito aos lazeres de que falam os especialistas 

infantis?” Para as crianças, contudo, brincar é uma necessidade fundamental, por isso não se trata de 

permitir que a criança brinque mas de perceber que brincar é o essencial, o fundamento da educação. 

Como temos nas nossas mãos os lazeres das crianças, continua Camille Olivier, damo-nos ao luxo de 

os castigar usando os seus lazeres ou a proibição destes como instrumento de punição, quando, em 

rigor, os tempos livres das crianças lhes pertencem integralmente. Simultaneamente, castigamos as 

crianças obrigando-as a estudar em vez de saírem para um passeio, verem televisão ou de brincar, mas 

se não queremos que nos incomodem dizemos com frequência: vai brincar!  
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Este é um livro de fácil leitura, dirigido aos pais que estão preocupados com os tempos livres dos seus 

filhos e que mostra como os tempos livres têm facetas múltiplas que se completam. Uma obra de 1973 

(esgotada em Portugal), que foi traduzida para português em 1976 e publicada pelas Publicações 

Europa-América. O seu interesse é ainda mostrar como 20 anos depois de ter sido escrito, este pequeno 

livro se mantêm de uma grande actualidade e as suas críticas continuam a ser pertinentes. 

   
PEREIRA, Beatriz O. e. NETO, Carlos (1997) "A Infância e as Práticas Lúdicas" in 
Manuel Pinto e Manuel J. Sarmento (Orgs) As Crianças Contextos e Identidades. 
Braga: CEC.UM, 217-264. 
  
O objectivo deste estudo é, de acordo com os seus autores “ identificar o tipo de práticas realizadas 

pelas crianças dos 3 aos 10 anos, nos tempos livres. Trata-se de um estudo descritivo na área dos 

tempos livres em dois meios (rural e urbano) e a dois níveis de ensino (Jardim de Infância – 3/6anos e 

Ensino Básico 6/10 anos)”. Os autores procuram “identificar as práticas prioritariamente realizadas e 

preferidas segundo a própria criança e as práticas que diariamente ocupam os seus tempos livres 

segundo os pais.” (1997:233). Este estudo é interessante para o conhecimento estatístico das práticas 

durante o “tempo livre” mas afasta-se um pouco da nossa perspectiva de análise pois não tem em 

consideração a qualidade desse tempo. 

 
PEREIRA, Beatriz. O. e NETO, Carlos (1999) "As Crianças, o lazer e os tempos 
livres." In Manuel Pinto e Manuel J. Sarmento Saberes Sobre as Crianças. Para um 
Bibliografia sobre a Infância e as Crianças em Portugal (1974-1988) Braga: 
CEC.UM, 83-107. 
 
Os autores fazem um estudo sobre as práticas de lazer nos tempos livres das crianças, mostrando como 

estas variam em conformidade com os seus contextos de vida (contexto urbano e rural) e os espaços 

que estas frequentam. 

 

PICART, Toni Puig (1988) Animación Sociocultural Cultura Y Território. Madrid: 
Editorial Popular SA. 
 
De acordo com este autor, nos anos 1960/70 aparece a animação sociocultural, a par do movimento 

sobre tempo livre, tendo sido criados muitos equipamentos sociais com o intuito de ocupar os cidadãos. 

Hoje, aqueles para quem o tempo livre continua a ser um tempo desocupado, insistem na utilização da 

animação sociocultural como uma metodologia para ocupar o tempo das crianças, jovens e idosos. No 

entanto, este livro permite-nos entender, como defende Picart, que a animação não pode ser somente 

uma forma de dinamizar o tempo livre, tem de ser também um dispositivo que permita mobilizar os 

cidadãos para os assuntos do seu interesse, para promover o associativismo e assim o encontro entre 

grupos de pessoas para que possam organizar actividades do seu interesse quer sejam de âmbito 

político, social ou cultural. 
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PRONOVOST, Gilles, ATTIAS-DONFUT, Claudine e SAMUEL, Nicole (org) 
(1993). Temps Libre et Modernité. Paris, l'Harmattan. 
  
Este livro é constituído por uma série de contributos de autores de várias correntes, escolas e 

nacionalidades (autríacos, belgas, brasileiros, canadianos, checos, franceses, marroquinos, polacos, 

portugueses e suíços) que reflectem sobre a sociologia do lazer e do tempo livre na contemporaneidade, 

estabelecem comparações internacionais sobre práticas e realidades culturais diferenciadas, sobre 

políticas culturais de âmbito local e juvenil, debruçam-se sobre as influências de umas gerações sobre 

as outras e ainda sobre o papel do corpo e do desporto nos tempos livres. Como diz o próprio 

Dumazedier acerca deste livro que o homenageia: trata-se de “um conjunto muito variado de 

testemunhos sobre um ramo da sociologia e de reflexões independentes dela que nos ensina muito 

sobre o universo de cada autor”. Com efeito, é a mistura de registos, de disciplinas de referência e de 

objectos de análise que tornam este livro interessante, fazendo com que se trate verdadeiramente de 

uma espécie de puzzle, em que cabe ao leitor traçar as linhas que podem unir cada um dos contributos 

que tornam possível desenvolver um conhecimento mais rico sobre estes factos sociais.  

Esta obra é, portanto, uma boa forma de prestar homenagem àquele que foi um “militante activo para o 

desenvolvimento da educação popular, defensor de uma sociologia activa, investigador apaixonado do 

lazer, pensador crítico e tolerante, homem de acção e reflexão, Joffre Dumazedier marcou de maneira 

irreversível o campo da sociologia do lazer” (Pronovost, 1993: 29). 

 
PRONOVOST, G. (1996). Sociologie du Temps. Bruxelas: DeBoeck Université. 
 
 Pronovost (escola Canadiana) partilha uma teoria similar à de Lalive d’Epinay (escola Suiça) ou seja, 

que o lazer como tempo social específico, espaço de práticas, produtor de valores, constitui a chave 

para compreender as mudanças culturais e mais especificamente a dinâmica social produzida pela 

sociedade industrial. Elaborando a problemática da sociologia do tempo para dar uma maior 

significação à verdadeira explosão do tempo livre a que assistimos hoje, Pronovost aprofunda e dá uma 

nova dimensão à heterogeneidade e diversidade dos tipos de tempo sociais da actualidade. 

 
ROVIRA, Josep Maria Puig e TRILLA, Jaume (2004) A Pedagogia do Ócio (2ª 
edição). Porto Alegre: Artmed. 
  
O trabalho não pode continuar a ser a única actividade a dar sentido à vida humana. Depois de uma 

explicitação sobre o conceito, história e sociologia do ócio estes autores vão explicando a génese e os 

aspectos teóricos da pedagogia do ócio. No capítulo 6 referem a necessidade de adoptar políticas 

urbanas que possam recuperar os espaços públicos (ruas e praças etc.) como lugares que sirvam para 

coisas variadas: passeios, conversas, brincadeiras etc... explicitando que é fundamental adequar os 

espaços abertos, com segurança, para as crianças brincarem e com tranquilidade para adultos de forma 

a possibilitar a actividade de ócio ao ar livre. Quanto à intervenção educativa esta não se manifesta 

somente na relação pessoal, mas também nas actuações aobre o meio educativo. Uma acção concertada 

implicaria a confluência de diversas perspectivas: a arquitectónica, demográfica, económica e 
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pedagógica de forma a criar espaços lúdicos a partir das necessidades reais da brincadeira espontânea 

estimulando e abrindo perspectiva para o seu enriquecmento. Uma obra de referência para quem se 

dedique à pedagogia do ócio. 

 
RODRIGUES, Maria (1999) Pelo Direito à Cidade : O movimento de moradores no 
Porto. Porto: Campo da Letras. 
 
A problemática central desta obra é a questão da luta das classes populares pela habitação no período 

revolucionário desencadeado pelo 25 de Abril. É um estudo sobre a energia que animava as práticas 

colectivas  de uma democracia participativa que resultava da convicção e empenho das acções das 

comissões de moradores por um alojamento digno e melhores condições de vida quotidiana para as 

famílias pobres. Neste sentido, este trabalho de Maria Rodrigues mostra como foram desenvolvidos 

esforços pelas comissões de moradores e técnicos com formação académica diferenciada, no sentido de 

se criarem infra-estruturas de apoio às crianças e jovens que habitavam os bairros sociais. “As 

iniciativas dos moradores pobres tendentes à criação de creches e jardins de infância financiados pelo 

Estado estão na raiz de desenvolvimentos futuros de exigência de institucionalização de uma rede pré-

escolar. De forma empírica era então salientada a dupla função da chamada escola infantil: a custódia 

das crianças e a prossecução de objectivos educativos visando o desenvolvimento da sociabilidade e 

das capacidades de expressão e comunicação” (1999:111). Nesta altura, de acordo com a autora foram 

criadas vários equipamentos, como por exemplo a Comuna Infantil de Campanhã, que tinham por 

objectivo arranjar espaços onde as crianças pudessem permanecer nos seus tempos livres, 

independentemente da sua idade. Neste domínio as “Comissões e Associações de Moradores foram 

percursoras do que viria a ser estipulado pela Lei de Bases do Sistema Educativo, que, em consonância 

com a constituição de Abril de 1976, definiu princípios propiciadores da interligação entre as escolas e 

as comunidades locais” (ibidem: 133). Surgiram ainda associações de pais que puseram em causa a  

instituição escolar tradicional, gerida burocraticamente e alheia aos interesses e necessidades das 

crianças  oriundas de estratos sociais mais desfavorecidos. Aparece o CEEC (Centro de Estudos, 

Educação e Cultura), “que constituído por professores e estudantes se identificava como um organismo 

de apoio às comissões de moradores, realizando cursos de formação de monitores de Alfabetização, 

dirigidos preferencialmente aos elementos das Comissões e Associações de Moradores. O valor dessas 

iniciativas, cujos destinatários eram sobretudo indivíduos oriundos de estratos sociais carenciados, 

residiu fundamentalmente nas metodologias utilizadas pelos formadores, que rejeitando formas 

académicas de transmissão de conhecimentos lançaram um modo interactivo de trabalho pedagógico, 

oposto ao modelo transmissivo predominante nas práticas pedagógicas da escola institucional” (ibidem 

114). 

 No que diz respeito ao nosso estudo este trabalho foi de uma grande importância já que é um bom 

exemplo de como a valorização da função pedagógica da cultura e a afirmação da dimensão política 

das práticas culturais tinha em conta as experiência de animação no “tempo livre” das crianças como 

algo que contemplava não só a sua participação activa, mas também os seus interesses, necessidades e 

até o contexto local. Uma realidade que se foi modificando ao longo do tempo. Hoje o tempo das 
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crianças foi, do nosso ponto de vista, institucionalizado pervertendo o efeito, então previsto, que era 

criar um espaço em que o tempo das crianças se tornasse um tempo com mais qualidade e liberdade do 

que aquele que elas teriam se ele não existisse. 

 
SILVA, Pedro (2003) Escola-Família, uma Relação Armadilhada: Interculturalidade 
e Relações de Saber. Porto: Ed. Afrontamento. 
 
Este livro é o resultado de uma pesquisa etnográfica conduzida nos anos 1990, no âmbito de tese de 

doutoramento. No capítulo V (página 309) Pedro Silva relata como as actividades de “Tempos Livres” 

aparecem para colmatar as preocupações da Associação de Pais (de Amora e Segrel) isto é, 

“proporcionar às crianças mais carenciadas um espaço alternativo à rua”. Assim, após o tempo lectivo 

organizam-se, na escola, actividades de expressão (motora, musical, visual e tecnológica), para além 

dos trabalhos para casa (TPC). Os Tempos Livres proporcionaram, de acordo com este autor “a 

criação de uma importante rede informal de mães. Muitas delas sem o hábito, até então, de se 

deslocarem à escola (...).Os TL funcionaram, para muitas delas, como um supressor de barreiras 

socioculturais, desinibindo-as e acostumando-as gradualmente ao espaço escolar” (2003: 310). Os 

testemunhos dos adultos é que os TL tiveram uma “repercussão positiva na socialização das crianças” e 

ao serem organizados por aquela Associação de Pais, que os considera como seus, proporcionam uma 

utilização diferente da escola. Por razões de poder subjacente à própria escola este assunto torna-se 

entretanto polémico. A realização dos TPC na escola não é pacífica e as crianças passam a ter um 

tempo para TPC (duas horas) no seu “tempo livre” após o horário lectivo, dentro da própria escola.  

O relato do processo que levou à criação de um espaço de TL na escola, ocupando os TL das crianças, 

é muito esclarecerdor por Pedro Silva e, pelo que nos parece, um bom exemplo de como as crianças 

estão sempre ausentes nas decisões que lhes dizem respeito.  

No que se refere ao tema do nosso trabalho este aspecto vem reforçar a nossa estranheza pelo facto do 

Tempo Livre no campo educativo, sobretudo no que diz respeito às crianças, se ter naturalizado de tal 

forma que passou a ser considerado um tempo que os adultos controlam, organizam e ocupam, sem a 

consideração dos seus principais interessados.  

 
SUE, Roger (1994) Loisir, Temps Libre et Temps Sociaux in Temps et Ordre Social. 
Paris: PUF.   
 
A leitura desta obra, a par de outras do mesmo autor, parece-nos fundamental para compreender a 

mutação do tempo presente e para o interpretar numa perspectiva histórica. 

  

UCAR, Xavier (1992) La Animación Sociocultural. Barcelona: Ediciones CEAC. 
 
Um contributo histórico para o conhecimento do aparecimento e desenvolvimento da animação 

sociocultural entendida a partir  do período que compreende o final da II Guerra Mundial e a época 

actual. Segundo este autor, a animação sociocultural tem vindo a continuar e a ampliar o campo de 

acção da educação em tempo livre, tendo como referencial a revolução industrial que define um tempo 

para o trabalho e outro para o descanso. Para Ucar o tempo livre converteu-se num espaço legítimo 
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para a intervenção educativa específica (sobretudo com crianças), diferente das que se produziam 

noutros marcos temporais como por exemplo na escola e na família. Tendo como referencial os anos 

sessenta, altura em que começam as primeiras intervenções pedagógicas neste tempo “de lazer”, 

considera a educação para o tempo livre como um movimento educativo produto da evolução científica 

e social.  

 
VEBLEN, Thorstein (1970) Théorie de la classe de loisir. Paris : Gallimard 
 
Para Veblen, o lazer não se designa como um estado de repouso, de preguiça ou de deixar viver; é antes 

de tudo um consumo improdutivo do tempo, ou seja, um tempo sem valor económico em relação ao 

trabalho produtivo. Veblen adopta a tese do pensamento socialista do século XIX sobre a qual há um 

certo estádio de desenvolvimento da sociedade, em que o lazer e o progresso social são antagónicos. A 

classe de lazer é, antes de tudo, uma classe improdutiva consumidora de bens supérfluos. Partindo do 

princípio de que o lazer é uma expressão de posse e prestigio social que está intimamente ligada à 

propriedade privada, o grupo que ele visa é a sociedade burguesa americana. Na sociedade insdustrial, 

em que o progresso se fundou sobre a acumulação, a apropriação do lazer é uma condição para a plena 

integração na classe dominante. Veblen faz parte de uma corrente socialista que desenvolveu na 

segunda metade do século XIX uma critica social do capitalismo, incluindo a questão do lazer. 

Segundo Marie-Françoise Lanfant, a tese de Veblen foi rejeitada nos anos 50 pelos primeiros 

sociólogos do lazer que recusaram a sua análise das correspondências entre lazer, símbolo de classe e 

sociedade de consumo. Como ela refere, para Dumazedier “a obra de Veblen é apenas um engenhoso 

ensaio sociológico sobre o prestígio social de uma classe mal definida... considerado erradamente como 

um clássico sobre este tema” (Lanfant, 1972: 60).  

 
ZAFRAN, J. (2001) "Le Temps Scolaire, le Temps Libre et le Temps des Loisirs" 
Loisir et Société, 24 :1, 137-160. 
 
A questão central deste estudo é saber qual a relação entre tempo livre, tempo escolar e sucesso na 

escola e ainda como se avalia esta relação. 

 
ZEIJL, E. D. B.-R., Manuela; TE POEL, Yolanda (2001). "Young Adolescents' 
Leisure Patterns." Loisirs et Société Vol 24 nº2, 379-402. 
 
Trata-se de um estudo com pré-adolescentes e adolescentes com o intuito de saber como passam o seu 

tempo fora da escola e de como o processo de modernização afecta o(s) seu(s) comportamento(s) 

perante o lazer. Este estudo permitiu ainda constatar que o mercado de diversões não é igualmente 

acessível a todos os grupos sociais. Com efeito, as crianças de classes sociais altas são favorecidas 

quando comparando com crianças de classes menos favorecidas, o que faz com que  esses grupos 

acumulem um capital-ócio significativo por meio de uma aprendizagem não formal, não estruturada. 
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ANEXO 1 
 

 
A função deste anexo 1 não é senão mostrar muito do que foi para nós importante no 

contacto vivo com as crianças. Mostrar como fomos formados por estas pequenas coisas 

que são as histórias a que assistimos, os trabalhos que vimos fazer, os pequenos textos 

que elas nos ofereceram e que estão na base da ideia que preside a toda esta pesquisa. E, 

ao mesmo tempo, evidenciar como é que foi possível desenvolver esta pesquisa e como 

é que ela foi para nós tão importante, permitindo-nos reconhecer o impacto que teve nas 

nossas próprias perspectivas neste domínio. 
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Histórias 
 

Bambular 
 

No meu recreio eu gosto de bambular.  

Bambular é fazer assim e assim (mostra com a mão). 

Tem uma árvore num cantinho, tem uns galhinhos e nós andámos lá.... 

Conversámos e fazemos coisas. 

A minha professora mandou tirar a árvore. 

Agora já não tem galhinhos, nem terra... 

Nem cantinho.... 
(Glória 7 anos - 2003) 

 

Ir ao café 

 

Se eu me portar bem levas-me ao café? 

Eu não quero nada. Não é para me dares nada. 

É que eu gosto muito de ir contigo para te fazer companhia... 
       
 

Pintura 

 

Duas crianças pintam caixas de cartolina com pincel e tinta. Em cima 

de uma mesa está um recipiente que contém tinta e alguns pincéis. 

Ao pintar, uma das crianças deixa cair uma gota de tinta na mesa.  

Cheia de gosto, a criança espalha a gota pela mesa com o pincel. 

 A educadora repara e diz: 

- Então pintas a mesa? Tens de limpar a tinta antes que seque. Se seca, 

depois não sai da mesa. 

- Não sai?... Nem com uma faquinha? 
(Bruno – 2003) 
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Brincar 

 

Tenho muitos trabalhos de casa e não gosto muito, porque perco a 

minha tardinha de brincar! 
(Maria – 2003) 

 

No recreio 

No meu recreio eu gosto muito de brincar ao lencinho e aos saltinhos 

em altura. Tem uns murinhos e eu ... salto. É perigoso, eu sei .... e é 

proibido. 

A minha professora não deixa ....a minha mãe também não.  Mas eu 

gosto muito. 
(Diogo 6 anos – 2004) 

 

O que é o tempo livre? 

 

- É fazer o que nos apetece...  

- Antes do recreio são os trabalhos... depois do recreio os tempos 

livres. 

-  É fazer o que queremos.... 
(as crianças – 2004) 

 

 

A minha rua 

 

Eu gosto da minha rua 

Eu não saía da minha rua nem que dessem 200 contos. 

Tenho tudo na minha rua, porque tenho muitos amigos e 

Também fazemos muitos jogos... 
(Maria Luísa)
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Na(s) rua(s) X do bairro da Fonte da Moura  

 

Descemos a rua com vontade de saber, procurávamos leitores. 

Entramos num café e a Sara pergunta: 

- A senhora costuma ler o jornal? 

- Oh menina não tenho tempo nem para me coçar! O meu homem é que lê 

o jornal e eu às vezes “boto” os olhos nos “títalos”. 

No jardim o Sr Joaquim joga cartas com um amigo.  

Gosta de ler? Perguntamos. 

- Eu gosto, mas foge-me a vista, já não sou uma criança. Às vezes leio o 

jornal. Gosto de ler o desporto. 

A Luísa vê o avô aproximar-se e pergunta: 

- Tu lês avô? 

- Leio o quê? – responde ele perguntando. 

- O jornal! Lês? 

- Às vezes, quando o tenho! 

A senhora Maria passa e diz com ar risonho: Eu lá sei ler... isso é para vós. 

Nós já passamos o nosso tempo. Agora o mundo é a juventude. 

A minha mãe, quando foi ao Continente, comprou-me um livro de histórias 

- diz a Vera. 

O empregado da papelaria lê revistas e vende muitos jornais, o homem do 

talho não tem tempo, a D. Silvina gostaria de ter mais tempo para ler e a 

senhora do Centro de Saúde acha que os livros são muito caros. O 

professor João acha que é muito importante ler mas não lê muito. A Rita lê 

as legendas dos filmes e já não é mau, enquanto o Sr. António tem de ler 

todos os dias as facturas e os rótulos dos pacotes, para pôr nas prateleiras 

do supermercado. 

Nós estamos a aprender porque é que ler é tão importante. 
        (grupo de crianças do 

projecto Biblioteca Popular “À Procura da Aventura”)76 

                                                 
76 Este projecto, que durou 6 anos – entre 1995 e 2000, tinha como objectivo principal sensibilizar para a 
questão da  leitura, criando hábitos de leitura nas crianças dos bairros da Fonte da Moura e Aldoar e ainda 
o desenvolvimento de algumas actividades recreativas. Convertemos agora em material empírico aquilo 
que, na época, foi recolhido e arquivado. 
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À Conversa 

 

- Eu acho que é muito importante ler. Se eu não soubesse ler, quando o 

meu namorado me escrevesse, toda a gente ficava a saber os meus 

segredos. 

- Como é que eu podia ler histórias aos meus filhinhos antes de eles 

irem para a cama?  

- Ler é uma coisa muito especial, porque nós podemos ver quem morre 

nos jornais ou até procurar casa. E até podemos saber notícias de 

outros países e de outras cidades. 

- Se eu não soubesse ler não podia fazer bolos, porque não sabia ler a 

receita. 

- E tu Jorginho?  Achas que é importante ler? 

- Eu acho que é muito bom ler e até me faz muita falta. O meu irmão 

não sabe ler e eu tenho de o ajudar nos deveres. 

- Se eu não soubesse ler não podia ir às compras com a minha mãe – 

diz o Carlos. 

- A minha avó não sabe ler, só sabe ouvir e às vezes eu conto-lhe 

histórias. Ela fica muito contente de eu saber ler e até me faz festinhas 

na cabeça quando eu lhe leio algumas partes do meu livro. Um dia ela 

até chorou. 

 

Brincar a ler é fazer teatro e contar histórias. 

 
(grupo de crianças do projecto 

 Biblioteca Popular “À Procura da Aventura”) 
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As Cartas 

 

Ao Instituto do Livro e da Biblioteca  

 

Exmos. Senhores, 

Nós gostamos muito de ler e estamos a fazer muitas actividades. 

Fazemos e contamos histórias aos mais doentes e aos mais novos, aqui 

no Centro e também na rua. Fizemos uma feira do livro e todos os 

meses fazemos animações diferentes. Temos alguns livros para os 

meninos requisitarem e levarem para casa e gostávamos de concorrer 

ao prémio leitura solidária. A nossa biblioteca não tem espaço mas é 

muito bonita chama-se: “ Biblioteca Popular – à Procura de Aventura” 

todas as pessoas podem participar. Gostávamos de saber se podemos 

participar no vosso concurso e convidá-los para nos virem visitar. 

(...) 

 

Ao Jornal Público 

Nós achamos que o vosso jornal é muito interessante e dá muitas 

notícias. Nós estamos a criar uma biblioteca e gostávamos de receber o 

vosso jornal, mas não temos dinheiro para comprar todos os dias. 

Vimos pedir uma oferta de assinatura do vosso jornal. 

Muito obrigado. 

 

Pelo grupo da biblioteca 

 

Senhora Vereadora 

 

Nós gostamos de ler mas não temos muitos livros. Pensámos pedir-lhe. 

Não podia vir ao nosso Centro? Nós contávamos-lhe uma história e 

depois você oferecia-nos o livro (...). 
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Anexo 2 –I 
Quadro 10 A 

  Número de centros de ATL, apoiados pela Segurança Social,  

existentes na cidade do Porto – por freguesia 

Quadro 10 B 

  Número de crianças que frequentam centros apoiados pela Segurança 

Social  na cidade do Porto – por freguesia 

Quadro 10 C 

Nº de crianças por equipamento social – valência de ATL 

 da Obra Diocesana de Promoção Social do Porto 
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Fonte: Ministério da Segurança Social e do Trabalho 

 

Quadro 10 A 

Fonte: Ministério da Segurança Social e do Trabalho 

Dados relativos ao ano de 2003  

(http://www.depp.msst.gov.pt) 

 

Centros de ATL apoiados pela Segurança Social na cidade do Porto 
[por freguesia]
Total: 35 CATL
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Quadro 10 B 

Fonte: Ministério da Segurança Social e do Trabalho e Obra Diocesana de Promoção Social 

Dados relativos ao ano de 2003  

(http://www.depp.msst.gov.pt) 

 Nº de crianças que frequentam Centros de ATL apoiados pela Segurança Social na 
cidade do Porto [por freguesia] 

Total: 2329 crianças
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Quadro 10 C 

Fonte: Obra Diocesana de Promoção Social do Porto 

    Dados relativos ao ano de 2003  

 

 

 

Nº crianças por equipamento social - valência de ATL na Obra Diocesana do 
Porto

Total: 571 crianças
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Anexo 2 – II 
Distribuição diária do tempo das crianças que frequentam ATL 

(Fonte da Moura e Pinheiro Torres) 

de segunda a sexta durante o tempo que não estão em casa 

 

Textos das crianças sobre os seus quotidianos 
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Distribuição diária do tempo das crianças que frequentam ATL 
 

Ao longo de um dia de segunda a sexta 

Com horário escolar normal 
 

Das 9h00/12h00 Escola 

Das 12h00 /13h00 Almoço no ATL 

Das 13h15/ 15h15 Escola 

Das 15h30/ 16h00 Lanche no ATL 

Das 16h00/19h00 ATL 
Quadro 11 

 

Ao longo de um dia de segunda a sexta 

Com horário escolar de manhã 
 

Das 8h00/13h00 Escola 

Das 13h00 /13h30 Almoço 

Das 13h30/19h00 ATL 
Quadro 12 

Ao longo de um dia de segunda a sexta 

Com horário escolar da tarde 

 

 

Das 8h00/12h30 ATL 

Das 12h00 /12h30 Almoço 

Das 13h30/ 18h30 Escola 
Quadro 13 
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Anexo 2 – III 

Guião das entrevistas 
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Guião de entrevista  - 1 
 
 

1. Há quanto tempo existem no Porto instituições com a designação de  ATL 
(Actividades de Tempo Livre) da ODPS (Obra Diocesana de Promoção Social) 
apoiadas pela Segurança Social? 

 
2. Desde quando existe este Centro? Teve desde o início a valência de ATL? 

 
3. O que é mais comum: um equipamento social completo, ou seja, com várias 

valências (Creche - Jardim – ATL e grupo de Jovens e Terceira Idade)  ou 
somente ATL? 

 
4. Que tipo de apoio dá a Segurança Social? 

 
5. Há alguma legislação específica que enquadre este tipo de instituição? 

 
6. Como designa este tipo de equipamento? Educativo, Sócio-Educativo, Cultural ?  

 
7. Quem avalia e “controla” o trabalho destas instituições? 

 
8.  O que se pretende com estes equipamentos  ATL? (Apoio às crianças, às 

famílias, apoio escolar....) 
 

9. Sabe porque se têm designado Centros de Actividades de Tempo Livre?  
 

10. Que tipo de indicações/recomendações dá a Segurança Social a estas instituições 
quanto à formação dos técnicos que lá devem trabalhar? 

 
11.  Do ponto de vista da formação, que áreas considera mais importantes para um 

técnico de ATL? 
 

12.  Acha que os Auxiliares de Acção Educativa, agora conhecidos como Ajudantes 
de Ocupação, deviam ter uma formação específica para trabalhar nestas 
instituições? 

 
13. Que tipo de actividades se fazem normalmente no ATL? 

 
14. Como são seleccionadas as crianças que frequentam o ATL? 

 
15. Acha que as crianças que frequentam o ATL têm liberdade para ocupar o(s) 

seu(s) tempo(s) livre(s)? 
 

16. Acha que o discurso sobre este tipo de instituições corresponde ao que aqui se 
faz? 

 
17. Que tipo de espaço é para si um ATL? 
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18. A Instituição escolar faz recomendações para as crianças frequentarem estes 
espaços? 

 
19. Qual o relacionamento com a instituição escolar  (agora agrupamento) que 

frequentam as crianças? 
 

20. Existe um projecto educativo? Do Centro ou só desta valência? 
 

21. As crianças são ouvidas na planificação das actividades? 
 

22. Colocava um filho/a  seu/sua num ATL ? 
 

23. Porque colocam os pais e encarregados de educação os seus filhos no ATL? 
 

24. Qual o relacionamento com as famílias das crianças que o frequentam? 
 

25. Tem alguns indicadores do que fazem estas crianças quando saem do ATL após 
completarem os anos de escolaridade que correspondem ao lº ciclo? 

 
26. Acha que estes espaços contribuem para ajudar as crianças a melhorar o seu(s) 

modo(s) de vida(s)? 
 
27. Fazem trabalho de parceira com outras instituições educativas? 

 
28. Qual a o significado da experiência desta instituição enquanto parceira no TEIP 

de Lordelo do Ouro? 
 

29. Acha que instituições como os Centros Sociais que pertencem à ODPS 
contribuem para o desenvolvimento local das populações nele envolvidas? 

 
30. Qual a maior dificuldade de trabalhar em contexto de bairro social? 

 
31. Gosta do trabalho que faz? 

 
32. Acha que estas instituições têm as condições necessárias para desenvolver um 

trabalho que beneficie as populações nele envolvidas? 
 

33. O que modificaria se estivesse ao seu alcance essa decisão? 
 

34. Se lhe pedissem opinião sobre estas instituições o que diria? 
 

35. Pela observação que fizemos nestes espaços e entrevistas realizadas até à data, 
concluímos que estes espaços são sobretudo para as crianças fazerem trabalhos 
escolares (TPC – Trabalhos para casa). Esta temática dos TPC tem sido motivo 
de grande constrangimento para as crianças, pais e técnicos de ATL. No entanto, 
para os pais é um espaço essencial já que por um lado, os espaços das habitações 
são exíguos e, por outro, os pais ou não têm tempo ou não sabem apoiar os 
filhos. Não se importa de comentar? 

Fevereiro de 2004 



 165

 

 

Guião de entrevista - 2 
 
 

1. Há quanto tempo existem no Porto instituições com a designação de – ATL 
(Actividades de Tempo Livre) apoiadas pela Segurança Social? 

 
2. Que equipamentos sociais de apoio a crianças na faixa etária 6-12 havia nos 

bairros sociais da cidade do Porto, antes de serem criados pela O D P S (Obra 
Diocesana de Promoção Social) ? 

 
3. Como são criadas e apoiadas pela Segurança Social estas instituições. Quais os 

requisitos para abrir um ATL? 
4. Que condições prévias para abrir um ATL? 
5. Que tipo de Apoio dá a Segurança Social? 

 
6. O que é mais comum: um equipamento social completo, ou seja com várias 

valências (Creche - Jardim – ATL e grupo de jovens) ? ou somente ATL? 
 

7. Há alguma legislação específica que enquadre este tipo de instituição? 
 

8. Como designa este tipo de equipamento? Educativo, Sócio Educativo, Cultural ?  
 

9. Quem avalia e “controla” o trabalho destas instituições? 
 

10. Pode explicitar o que são acordos atípicos? 
 

11. O que se pretende com estes equipamentos – ATL? (Apoio às crianças, às 
famílias, apoio escolar....) 

 
12. Sabe porque se têm designado – Centros de Actividades de Tempo Livre?  

 
13. Que tipo de indicações /recomendações dá a Segurança Social a estas 

instituições quanto à formação dos técnicos que lá devem trabalhar? 
 

14. Do ponto de vista da formação que áreas considera mais importantes para um 
técnico de ATL? 

 
15. Acha que os Auxiliares de Acção Educativa agora conhecidos como Ajudantes 

de Ocupação deviam ter uma formação específica para trabalhar nestas 
instituições? 

 
16. Costumam dar recomendações quanto ao trabalho a desenvolver nestas 

instituições? 
 

17. Que tipo de espaço é para si um ATL? 
 

18. Acha que o discurso sobre este tipo de instituições corresponde ao que lá se faz? 
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19. Acha que as crianças que frequentam estes espaços têm liberdade para ocupar 

o(s) seu(s) tempo(s) livre(s)? 
 

20. Quando visitam uma valência de ATL as crianças são ouvidas no processo de 
avaliação da instituição? 

 
21. Colocava um filho/a seu/sua num ATL apoiado pela Segurança Social? 

 
22. Se lhe pedissem opinião sobre estas instituições o que diria? 

 
23. Pela observação que fizemos nestes espaços e entrevistas realizadas até à data, 

concluímos que estes espaços são sobretudo para as crianças fazerem trabalhos 
escolares (TPC – Trabalhos para casa). Esta temática dos TPC tem sido motivo 
de grande constrangimento para as crianças, pais e técnicos de ATL. No entanto, 
para os pais é um espaço essencial já que por um lado, os espaços das habitações 
são exíguos e, por outro, os pais ou não têm tempo ou não sabem apoiar os 
filhos. Não se importa de comentar? 

 
 
 
Fevereiro de 2004 
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Anexo 2 – IV 
Adultos entrevistados 
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Foram realizadas um total de 14 entrevistas77 a adultos com a seguinte 

distribuição: 

 
Entrevistas a adultos 

 
Técnicos/as  de intervenção 

em trabalho  directo78 

 
Técnicos/as  de 
intervenção em 

trabalho indirecto 
próximo 

 
Técnicos/as  de intervenção em 

trabalho indirecto  afastado 

 

5 

 

3 

 

6 

Quadro1 E – Entrevistas realizadas a adultos

 

 

 

 

 

Entrevistados 

 

Género 

 

Nível de escolaridade 

 

Técnicos de trabalho 

A Fem. Bacharelato directo 

B Fem. 1º Ciclo E  B. directo 

C Fem. Ensino Secundário directo 

D Fem. EnsinoSecundário directo 

E Fem. Ensino Básico directo 

F Fem. Licenciatura Indirecto próximo 

G Fem. Licenciatura Indirecto próximo 

H Masc. Licenciatura Indirecto afastado 

I Masc. Licenciatura Indirecto afastado 

J Masc. Licenciatura Indirecto afastado 

K Fem. Licenciatura Indirecto próximo 

L Fem. Licenciatura Indirecto afastado 

M Fem. Licenciatura Indirecto afastado 

N Fem. Licenciatura Indirecto afastado 

Quadro2 E – Género e nível de escolaridade dos sujeitos entrevistados 

                                                 
77 Estas entrevistas, tal como explicitado no capítulo dedicado à metodologia, foram realizadas mais do que uma vez a cada 
entrevistado (Responsáveis, Técnicos e Ajudantes de Ocupação de instituições que têm directa ou indirectamente a ver com a 
instituição em estudo), em fases diferentes do desenvolvimento do trabalho. 
78 Consideramos técnicos de intervenção de serviço directo os/as entrevistados/as que fazem trabalho directo/diário com as 
crianças, técnicos de intervenção de serviço indirecto próximo, os/as entrevistados/as que fazem trabalho de supervisão na 
instituição e técnicos de intervenção de serviço indirecto afastado, os/as entrevistados/as que trabalham em instituições que 
mantêm ligação com os Centros que têm a valência em análise (autarquias: Juntas, CM; Associações Locais e Segurança 
Social ). 
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Anexo 2 – V 
Grelha de Análise de Conteúdo das Entrevistas a Adultos 

Codificação das Entrevistas 
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 Grelha de Análise de Conteúdo das Entrevistas a Adultos 

Categorias Subcategorias 

 

1 - Que profissionais para este  

      espaço educativo 

 

Caracterização sócio-profissional 

 

 

Grau académico 

Profissão 

 

 

 

2 - Que tipo de instituição educativa 

      é um ATL  

 

Uso instrumental do ATL 

 

 

 

 

Uso expressivo 

 

 

Espaço de retaguarda às famílias 

Espaço de compensação 79 

Espaço para acompanhamento escolar 

_______________________________ 

 

Espaço para actividades lúdicas 

Espaço para descontracção 

 

3 - Factores relevantes para o  

     Funcionamento do ATL 

 

Condições de trabalho 

 

 

 

Preparação Científico-pedagógica 

 

Apoio Institucional 

Enquadramento legal 

 

Recursos físicos (espaço), humanos 

e materiais (equipamento  

e material de desgaste rápido) 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

Legislação específica 

 

4 – Natureza das actividades 

 

Projecto80  

 

Deveres 81 

 

Instrumentais  

Expressivas { negociadas82 ou impostas 

_____________________________ 

 

 

 

 

5 - Constrangimentos 

 

Internos à instituição 

 

 

 

 

Externos à instituição 

 

Falta de espaço 

Falta de projecto 

Falta de recursos financeiros 

Falta de formação especifica 

_____________________________ 

Relação com actividade escolar 

Relação com família 

Outros 

6 - Contributos Factores de desenvolvimento Pessoal, Social e Local 

 

 7 - Imagem 

 

Que representações 

Pessoais 

Institucionais 

 

                                                 
79 Chamamos espaços de compensação aos espaços que têm por função compensar e reparar a experiência escolar. 
80 Consideramos “actividades de projecto” as actividades lúdicas nas áreas de expressão que visam permitir às crianças 
e adolescentes aprender de “uma outra forma” essencialmente através do jogo, de forma a enriquecer o seu vocabulário, 
a sua expressão, alargando assim os seus horizontes de vida e que correspondam a uma aprendizagem de 
reconhecimento das suas competências pessoais e sociais.   
81 Actividades que correspondem aos trabalhos escolares também designadas por TPC (Trabalhos para Casa/ Trabalhos 
de Casa) e deveres. 
82 Consideramos “actividades negociadas” aquelas que são escolhidas e negociadas pelas crianças e os adultos sem 
imposição destes. 
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Que profissionais para este espaço educativo  

Nesta categoria reunimos todos os elementos que permitiram construir um retrato dos 

profissionais que correspondem às representações que os adultos ligados a esta área têm 

sobre o tipo de profissionais considerados “ideais” para acompanhamento diário das 

crianças neste tipo de espaço educativo. 
 

Que tipo de instituição educativa é um ATL  

Nesta categoria reunimos informação relativa à razão da existência destes espaços 

educativos: quais os factores mais preponderantes e que motivações para o seu 

funcionamento. 

 

Factores relevantes para o Funcionamento do ATL 

Nesta categoria reunimos informação que nos permite compreender as condições de 

funcionamento deste tipo de instituição. 

 

Natureza das actividades 

Nesta categoria reunimos dados que permitem analisar as actividades realizadas na 

instituição, o seu carácter instrumental ou expressivo, assim como a metodologia 

utilizada. 

 

Contributos 

Nesta categoria reunimos dados que permitem analisar os contributos/condições  que 

contribuem para o desenvolvimento pessoal, social das crianças e para o 

desenvolvimento local. 

 

Constrangimentos 

Nesta categoria reunimos informação sobre os problemas encontrados  e que de algum 

modo obrigam a instituição a funcionar não como desejam ou desejariam os 

entrevistados, no benefício das crianças mas como é possível funcionar. 

 

Imagem 

Nesta categoria reunimos informação sobre o que as pessoas acham que são estes 

espaços educativos. Consciência pessoal e /ou institucional.  
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Análise das entrevistas 

1 - Que profissionais para este espaço educativo  
Subcategorias  Adultos Entrevistados  

 

 

Grau 

 académico 

 

 

- (...) para cada grupo de 25 utentes um técnico licenciado com bacharelato 

ou licenciatura (...). 

- (...) os técnico profissionais que tem um diploma do 12º ano são jovens 

com algumas dificuldades que vão para cursos de animadores sócio 

culturais mas não saem preparados para dar apoio a crianças. 

 

Licenciatura 

 

Bacharelato 

 

12ª ano 

 

Caracterização 

Sócio 

Profissional 

 

 

 

 

 

 

Profissão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (...) começou a compreender-se que só com os técnicos de serviço de 

social não era o ideal, nem tinha que ser, pois não tinham essa formação. 

- (...) começamos a indicar como técnico preferencial as Educadoras de 

Infância. A sua formação não era o ideal mas era o perfil mais próximo. 

- (...) passamos a pôr Educadoras de Infância que eram as mais próximas e 

de há uns 4 ou 5 anos para cá passamos a preferir animadores sócio 

culturais – só nessa altura é que apareceu o curso de animadores. 

- (...) se é uma instituição que tem Creche ou Jardim e ATL às vezes dá-se 

preferência às educadoras de infância para poderem estar de manhã com um 

grupo e à tarde com outro. (---) os técnicos de preferência são os educadores 

de infância ou animadores. Os Educadores Sociais não tem também 

formação para ATL assim tentámos integrar a valência de ATL com outras 

valências (...) para que os recursos sejam geridos. 

 

No centro há uma Educadora Social mas trabalha mais com os jovens não 

faz trabalho directo com as crianças do ATL. 

- de preferência animadores sócio-culturais (...) 

 

- (...) para cada grupo de 25 utentes um técnico licenciado com bacharelato 

ou licenciatura e um/a Ajudante de Ocupação e depois ainda o resto, a 

cozinheira que pode ser comum, uma ajudante de cozinha e auxiliar de 

limpeza. A Obra Diocesana já tem tudo isto. Realmente este é o quadro de 

pessoal. 

- (...) um voluntário ou um professor que vem fazer karaté ou inglês ou 

computadores, mas isso consideramos actividade extra curricular mesmo 

para o ATL (...) 

- As Ajudantes de Ocupação que estão em ATL há muito tempo até 

funcionam muito bem porque já aprenderam intuitivamente que gostam de 

fazer algumas actividades com as crianças e para que servem, um pouco 

mais libertadoras, ao nível das expressões. Lá aparecem uns que gostam de 

fazer com eles trabalhos de casa, mas nem sempre. 

- No ATL não são Auxiliares de Educação, são Ajudantes de Ocupação, em 

todas as IPSS ou equivalentes, as categorias profissionais são 

 

Assistente 

Social 

 

 

Educadoras/es 

de Infância 

 

 

Animadores/as 

sócio culturais 

 

Educadores 

/as Sociais 

 

 

 

 

Cozinheira/o 

 

Ajudante de 

Cozinha 

 

Auxiliar de 

Limpeza 

 

 

Ajudantes de 

Ocupação 

 

Professor/a 

 lº Ciclo 
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Profissão 

regulamentadas pela portaria do trabalho, a última é de 2001. 

- (...) já tivemos no Centro uma professora do lº ciclo do Ensino Básico que 

ajudava as crianças nos TPC, mas de momento não.  

(...) uma Educadora Social, responsável pelo ATL e três Ajudantes de 

Ocupação (...). 

- O ATL tem uma Assistente Social que superintende todo o trabalho do 

centro uma Educadora Social a tempo inteiro que também trabalha com o 

grupo de jovens, duas Auxiliares de Acção Educativa (agora são Ajudantes 

de Ocupação). 

- (...) há um Professor de Ginástica que também trabalha com os idosos (...). 

(...) Eu sou muito favorável a uma certa flexibilidade. Acho que deve ter um 

perfil de animador sócio cultural mas também depende de local para local 

(...) 

As Ajudantes de Ocupação que estão em ATL há muito tempo até 

funcionam muito bem porque já aprenderam intuitivamente, gostam de 

fazer algumas actividades com as crianças.... Lá aparecem uns que gostam 

de fazer com eles trabalhos de casa, mas nem sempre. 

(...) colocar pessoas que queiram fazer actividades. Por isso, não pomos 

professores. Se quiserem ter um voluntariado ou um professor que vem 

fazer karaté ou inglês, computadores, mas isso consideramos actividade 

extra curricular mesmo para o ATL. 

 

 

Professor de 

Ginástica83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntários 

                                                 
83 Esta categoria profissional corresponde ao licenciado em Ensino Básico -Variante Educação Física normalmente 
designado por Professor de Educação Física. 
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2 - Que tipo de espaço educativo é um ATL ? 

 

Uso 

Instrumental do 

ATL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço de retaguarda 

às famílias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ATL é uma valência muito complicada de gerir. 

 

(...) algumas destas instituições aparecem no seguimento de Associações de 

Moradores, de outras instituições, Associações de Pais, IPSS, os pais fazem 

pressão para acompanhar estas crianças. 

As orientações técnicas só aparecem quando se começam a fazer os primeiros 

acordos, que vão mudando ao longo do tempo porque se percebe que o ATL é 

uma valência fundamental de retaguarda à família e também como instituição 

educativa.... 

 

- Agora já fazemos distinção, mas não havia as orientações eram para crianças 

e jovens  quase até aos trinta anos. 

 

- Há fila de espera para as crianças frequentarem o ATL, os pais trabalham e 

querem que os filhos fiquem em segurança (...). 

- (...) que nos continuam a ver como um local de guarda onde as crianças 

fazem as refeições e os trabalhos de casa. 

(...) a pressão que os pais exercem, sobre a direcção, no sentido de manterem 

os seus filhos no Centro depois de acabar o pré-escolar, para poderem ir 

trabalhar descansados. 

- (...) Na realidade o  ATL, tal como está,  penso que é sobretudo um local 

onde se guardam as crianças, onde elas estão sob a observação dos adultos, um 

serviço de recolha de crianças que frequentam o lº ciclo do EB..  

- (...) na prática depende da perspectiva dos educadores que estão à frente da 

instituição, das suas expectativas, das suas perspectivas, condicionadas às 

condições físicas, às necessidades das crianças e dos pais, que tem pouco 

tempo(...) 

(...) no princípio de cada ano lectivo, no ATL, fazemos reunião com os pais 

(...) acho que o infantário e o ATL constituem actividades novas face a 

realidades sociais novas. O ATL nasce por si próprio, para dar resposta as 

necessidades dos pais. 

Os pais não querem os meninos desocupados, sozinhos em casa. Em regime 

livre, os pais não querem. O ATL é uma boa resposta. Ter as crianças 

protegidas é muito importante.  

 

(...) Quando eu era miúdo jogava pião, a macaca... vínhamos todos brincar para 

a rua e à roda, a gancheta a sameirinha. Há  roda etc. Eram grupos espontâneos 

que se constituíam  com conflitos inerentes a isso. A socialização não era 

                                                 
84 Chamamos espaços de compensação aos espaços que têm por função compensar e reparar a experiência escolar. 
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Uso 

Instrumental do 

ATL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço de retaguarda 

às famílias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problema... 

Hoje é tudo muito diferente.  

É importante, às vezes até é doentio, os pais querem os filhos guardados.... 

 

O ATL é um espaço de retaguarda aos pais. Os pais são o primeiro patamar. 

Para a família é o mais importante, dar apoio... 

 

Depende das pessoas, depende dos pais. Há muita pressão para haver ATL 

para 5º e 6º anos. 

O problema é: onde ficam as crianças? 

Os pais não estão muito preocupados com as salas de estudo. 

São realidades novas que se vão acentuar e muito.... 

 

(...) Um ATL a funcionar na escola é da competência da Segurança Social não 

da escola ou da Associação de Pais. 

Seria ideal que a escola e o ATL se entendessem e só não se entendem porque 

dá muito trabalho. Um dos indicadores é que haja cooperação com a escola, 

que saibam quais as necessidades das crianças o que estão a dar, e até que 

projectos fazem, para poderem ajudar nas competências. Quando se entendem 

corre tudo melhor as crianças tem mais sucesso. Mas é assim, como dá muito 

trabalho... a disponibilidade não  existe a maior parte dos professores não está 

disponível para essa cooperação e os técnicos muitas vezes não tem formação 

que lhes permita criar condições para criar essa abertura. 

 

(...) Os pais/encarregados de educação trabalham durante o dia e o espaço 

escolar não está ainda preparado para acolher os jovens. As crianças ficam ao 

abandono depois da escola acabar? Não pode ser. Temos de olhar, este 

problema, também do lado dos pais. Então temos aqui duas ordens de 

prioridade em relação a estes espaços. Por um lado, ocupar as crianças no 

tempo em que os pais estão a trabalhar, evitando que estes estejam 

abandonados à sua sorte, por outro, criar actividades que contribuam, numa 

vertente de educação informal, para completar o seu(s) processo(s) 

educativo(s). 

As mães cada vez mais trabalham (e bem). Há cada vez mais mães a assumir 

lugares de muita responsabilidade, e muito bem. Portanto, tudo isto são 

motivos para crescerem estes espaços. Aqui há vários. Há pais que não se 

importam de dar muito dinheiro para deixar o menino de manhã e ir buscar ao 

fim do dia. Já pronto (como dizem). 

Os pais que não podem fazer esta opção, ou seja, que não tem dinheiro para 

pagar, tentam pôr nos locais mais económicos como o ATL da junta ou da 

Fonte da Moura. 
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Uso 
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ATL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço 

de compensação 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espaço para  

acompanhamento  

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No fundo o que defendemos é que façam as actividades na própria valência, 

esse tipo de actividade seja desenvolvida de acordo com as crianças, 

naturalmente, mas promovendo relação com a escola do lº ciclo sabendo o que 

a escola não consegue fazer porque não tem tempo para isso e podendo o ATL 

dar esse tipo de resposta. Sendo naturalmente um tempo lúdico para a criança, 

de aprendizagem mas lúdico. 

 

Depende muito dos pais. Há pais que sabendo que no ATL os meninos podem 

fazer o trabalho de casa e percebendo que não os podem ajudar a fazer 

trabalhos de casa em casa, procuram o ATL. Temos no entanto outro tipo de 

pais que não vê o ATL como espaço para trabalhos de casa, mas como espaço 

de socialização e põem lá por isso mesmo.  

 

(...)No ATL reflecte-se o trabalho do jardim e/ou a reprodução do escola.... 

Não há regras absolutas há contextos com disponibilidades diferentes... 

Pode ser de uma forma ou outra... 

O ATL funciona de acordo com o horário da escola (fazem trabalhos de casa, 

estudam) etc, portanto, o trabalho dos técnicos acho que deve ter mais 

componente lúdica. 

 Acho que o ATL funciona de acordo com as pessoas que lá estão e de acordo 

com as crianças que tem... 

Os ATL fazem o complemento escolar. 

(...) A nossa indicação é que poderão fazer os trabalhos de casa, ter até uma 

ajuda, mas não mais do que uma hora, se há crianças mais lentas deve ser 

respeitado ritmo da criança, mas não deve estar mais do que uma hora. Uma 

das sala pode ser dedicada a biblioteca, uma sala onde podem também fazer 

trabalhos de casa, mas não sala de estudo, porque efectivamente o ATL não é 

uma sala de estudo. 

 

(...) Apesar de haver uma grande preocupação da nossa parte, em adequar o 

trabalho realizado no ATL com os horários e os conteúdos do lº ciclo, tal 

sentimento e esforço não é recíproco nem da parte da comunidade escolar, nem 

da família, que nos continuam a ver como um local de guarda onde as crianças 

fazem as refeições e os trabalhos de casa (...) 

 

(...) A matemática e o português básico acabam a aprender o resto não... 

Há aqui jovens com 10, 11, 12 anos que soletram... como é que estudam o 

resto? 

Lêem pouco, escrevem pouco, mas também não estão interessados. 

A pressão muito grande. Eu defendo que no primeiro ciclo o ATL tem um 

papel importante. Deve haver actividades de leitura, de poesia, dicção etc 

Muitas crianças nem sabem fazer os trabalhos de casa. 

Os miúdos não devem ser massacrados.... Não sei... Defendo que era 
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Espaço para  

acompanhamento  

escolar 

 

determinante que os alunos do básico soubessem ler. Não deviam sair da 

Escola sem saber ler e escrever. Mas só alguns é que saem a ler e escrever. 

Tudo depende também muito dos contextos familiares... 

 

- O que é um ATL? Acho que é um apoio nas actividades escolares e nas 

actividades livres. Acho que é, mas não deveria ser complemento da escola.  

- (...) Nas férias há muito menos crianças o que prova que o ATL é um espaço 

para fazer trabalhos escolares, para ajudar nos deveres. 

- (...) Os pais fazem muita pressão para que os filhos tenham este 

acompanhamento escolar, o que entendemos, mas vamos tentando que eles 

também entendam que para as crianças é muito cansativo. 

 

Se os meninos não fazem os TPC no ATL são os pais e os professores que 

sugerem logo que eles saiam e procurem um espaço onde isso seja pratica.  

 

(...) Apesar de haver uma grande preocupação da nossa parte, em adequar o 

trabalho realizado no ATL com os horários e os conteúdos do lº ciclo, tal 

sentimento e esforço não é recíproco nem da parte da comunidade escolar, nem 

da família, que nos continuam a ver como um local de guarda onde as crianças 

fazem as refeições e os trabalhos de casa (...) 

 

Fazemos poucas actividades porque os pais querem é que os meninos façam 

trabalhos de casa. Se não fizermos o que os pais querem eles tiram daqui os 

filhos. E depois? Sem crianças o ATL não funciona. Os meninos estão cada 

vez mais mal comportados e os pais também não são fáceis. Agora há cada vez 

menos crianças e nós cá vamos vivendo. O espaço foi remodelado há pouco 

tempo, assim é melhor, eles estão mais sossegados, não andam sempre de um 

lado para o outro 

 

- Fazemos poucas actividades porque os pais querem é que os meninos façam 

trabalhos de casa.  

O ATL funciona de acordo com o horário da escola (fazem trabalhos de casa, 

estudam) etc, 

 

 

 

Uso Expressivo 

do ATL 

 

 

 

 

 

 

 

 Espaço para  

actividades lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) No ATL não faz muito  sentido que façam como no jardim de infância: tu 

és desta sala, tu és daquela. Os ATL devem ser organizados por ateliers onde 

as crianças estão e uma sala de projectos onde desenvolvem projectos  que 

correspondam aos interesses da criança, naturalmente, depois  outras salas. 

Uma sala para a plástica, casinha com bonecas, e com áreas de dramatização, 

um polivalente onde possam fazer actividades de motricidade. Uma videoteca, 

uma biblioteca e outro tipo de equipamentos 

Fazemos sobretudo plástica... 
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Uso Expressivo 

do ATL 

 

Espaço para  

actividades lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço para 

descontracção 

 

- Não brincam, isso fazem em casa, se perguntar aos pais eles dizem logo: 

Brincar ? brinca em casa. 

 (...) portanto, o trabalho dos técnicos acho que deve ter mais componente 

lúdica. 

 Acho que o ATL funciona de acordo com as pessoas que lá estão e de acordo 

com as crianças que tem... 

Se o ATL estiver organizado e funcionar bem, com actividades muito 

diversificadas. Se for um pouco mais além do que só fazer os trabalhos de casa 

eu acho que eles gostam, Uns mais do que outros 

Se o ATL tiver diversidade de actividades ......e acho que temos de dar reposta 

aos pais. Dizer que não são armazéns de meninos não é bem assim. Há pais 

que estão em casa e põe as crianças no infantário ou no ATL.  

 (...) 

Quando havia maior dinamismo íamos aprendendo com os técnicos que 

apareciam cá. Agora não. 

Havia teatro, ginástica, expressão corporal, expressão plástica, passeios etc 

(...) 

Fazemos sobretudo plástica não sabemos outras actividades 

As crianças não vêm nas férias, lº já não tem trabalhos escolares para fazer, 2º 

estão mais cansados de estar aqui e como já não precisam não vem e 3º os pais 

estão em casa não trabalham, eles ficam. 

Da minha experiência, do que eu conheço, as crianças gostam. Gostam tanto 

mais quanto mais diversidade de actividades houver. 

Para algumas crianças a única hipótese de fazer actividades diversificadas  é 

mesmo no ATL... 

Ajudam no desenvolvimento cognitivo, na socialização, social ... 

Agora é preciso saber como trabalhar com as crianças. Não sou daqueles que 

defende que uma actividade organizada ou muito organizada é que funciona. 

Não. Eu também brinquei na rua e fez-me muito bem... 

 

- (...) na prática depende da perspectiva dos educadores que estão à frente da 

instituição, das suas expectativas, das suas perspectivas, condicionadas às 

condições físicas, às necessidades das crianças e dos pais, que tem pouco 

tempo (...) 

- (...) Deveria ser um espaço aberto que na realidade desse a possibilidade às 

crianças de pensarem e brincarem. Não é assim e não há esse treino. 

(...) Deveria ser um espaço de conversa, de descontracção. As actividades 

deviam ser da escolha das crianças, mas não são. 

Tem momentos muito agradáveis e as crianças são uns amores, é o que vale. 

Nós vivemos o dia a dia deles, as angústias, os receios, os insucessos, os 

sucessos... 
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3 – Factores relevantes para o funcionamento do ATL  
 

Subcategorias 

  

Adultos Entrevistados  

 

Condições de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos físicos (espaço),

Recursos humanos 

Recursos  materiais 

(equipamento e material d

desgaste rápido) 

 

 

Tentamos trabalhar com os jovens, resulta, mas é um esforço 

muito grande, falta de recursos humanos e materiais. 

(...) o maior drama é o espaço 

(...) Há muita falta de material... só falta começar a trabalhar com 

os tijolos do chão ....às  vezes os meninos fazem trabalhos e vão 

vendendo em casa aos pais e com esse dinheiro compramos mais 

material e assim por diante... Da última vez compramos sabão para 

fazer esculturas.... São mesmo eles que fazem todo esse processo.  

Pode ser bom para aprenderem a poupar... mas é muito stress... 

muito cansativo ter de fazer o trabalho em função do que se pode 

arranjar e não em função do que seria mais interessante para as 

crianças... 

Há uma central de compras e podemos pedir o material... mas sabe 

bem que isso não chega... Também estamos condicionados pela 

quantidade que podemos pedir... 

A Obra tem muitas valências e todas devem gastar muito... é 

assim... fica complicado. 

 

Falta de espaço e recursos  é de facto um drama...mas cá vamos 

fazendo o que se pode... 

(...) Os jogos também não variam muito... 

 

 

Preparação 

Científico-pedagógica 

  

 

Apoio Institucional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na creche e no ATL temos o acordo de cooperação negociamos 

com a instituição fazemos o levantamento das necessidades, se a 

instituição tem por exemplo creche, jardim e quer ter a valência de 

ATL vemos quais os espaços disponíveis, tentamos fazer ver a 

instituição de que só uma sala não chega...que tem que ter um 

polivalente, mais do que uma sala, quartos de banhos, etc. 

Tentamos que as normas e as regras sejam cumpridas. 

Quando a instituição só tem uma salinha isso não chega. 

Digamos que somos nós que preparamos todo o acordo de 

cooperação com todos os indicadores que necessitam para o 

desenvolvimento da valência. O ATL é muito caro porque a 

comparticipação é muito menor do que na creche ou no Jardim de 

Infância. É três vezes menos. O próprio pessoal é praticamente o 

mesmo. Nós exigimos para cada grupo de 25 utentes um técnico 
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Apoio Institucional 
 

licenciado com bacharelato ou licenciatura e um ajudante de 

ocupação e depois ainda o resto, a cozinheira que pode ser 

comum, uma ajudante de cozinha e auxiliar de limpeza. A Obra 

Diocesana já tem tudo isto.  

A segurança Social dá apoio social, o Ministério da Educação acha 

que já não tem nada a ver com isso, nem com a creche e nem com 

o ATL, só mesmo com o Jardim de Infância. Portanto nós, no 

âmbito do acordo de cooperação damos todo o apoio técnico à 

instituição preparando o acordo de cooperação e depois todo o 

acompanhamento que a instituição precisa, reunir com os técnicos, 

com a direcção.... Deveríamos fazer reuniões regularmente mas no 

momento temos a equipa de infância extremamente reduzida. 

(...) a Obra é uma instituição um pouco à parte do resto das IPSS 

porque é uma instituição com diversos equipamentos que 

funciona de uma forma muito própria, não estou a dizer que não 

têm outro tipo de constrangimento, porque tem poucos recursos 

económicos. Nós vamos tentando que eles tenham a vertente 

pedagógica pois, senão não precisariam de técnicos, sobretudo 

que tenham um projecto educativo, para terem objectivos 

educativos ... claro que também de apoio à família como as 

instituições que estão abertas tanto tempo e as crianças passam lá 

tanto tempo... tem de ser. 

(...) fazer a tentativa de as integrar no projecto, pretendemos que 

as instituições fiquem receptivas a fundamentar com os técnicos 

que trabalham, as direcções estão sempre muito ausentes e, 

portanto, pomos sempre pessoas que tenham esta sensibilidade.... 

 

(...) devíamos ter mais tempo para dar apoio às instituições, mas 

não temos.  Há instituições que estão a funcionar um pouco 

melhor e que ficam prejudicadas, porque nós vamos dando apoio 

às que funcionam pior. Às vezes funcionam bem e passado um 

ano vamos lã e está lá um professor, às vezes reformado e as 

crianças passam o tempo a fazer trabalhos de casa, cópias e 

outros do mesmo tipo. 

Enquadramento 

legal 

 

 

Legislação específica 

 

Não há legislação a não ser a da Segurança Social 
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4 – Natureza das Actividades 
 

Subcategorias 

  

Adultos Entrevistados  

 

Projecto  

 

 

 

 

Instrumentais  

Expressivas { negociadas

 ou impostas 

 

   

- Organizamos actividades, saídas, vamos à biblioteca ou até outros espaços 

do Centro.  Estamos sempre a inventar (...). 

- Há ginástica e algumas crianças participam no Rancho com os avós.  

- (...) Se o espaço fosse maior e tivéssemos possibilidade de ter várias 

actividades para as crianças escolherem, era de certeza mais interessante. No 

entanto, dadas as condições a expressão plástica é a actividade que 

prevalece. De vez em quando fazem uns passeios e se estiver bom tempo 

vão para os espaços exteriores, espaços do bairro onde podem dar azo a 

algumas brincadeiras. 

O que nós pretendemos é que se façam actividades de tempo livre nas áreas 

das expressões, que desenvolvam a plástica, a música, todas as coisas que as 

crianças não tem oportunidade de desenvolver na escola. Que façam 

projectos 

 

 

 

Deveres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deveres  

 

 

       

 

 

 

- deveres era mais utilizado dantes, agora até os professores dizem trabalhos 

de casa (...) 

- trabalhos de casa são os trabalhos da escola que as crianças levam para 

casa (...) 

-Deveres são os trabalhos de casa (...) 

Os Trabalhos de casa dominam a actividade das crianças mesmo quando 

achamos que isso não deveria ser assim (...)  são apoiados pela Educadora e 

pelas Ajudantes de Ocupação. Um constrangimento... As crianças nem 

sempre sabem fazer os trabalhos que trazem da escola para fazer mas ... lá 

vão fazendo. Estabelecemos um horário para isso (com alguma flexibilidade, 

para não prejudicar as crianças) mas esta problemática dos trabalhos de casa 

é realmente preocupante e merecia uma compreensão maior por parte dos 

professores e dos pais. Mas não há preocupação em discutir o assunto. Não 

pela nossa parte, que já fizemos várias tentativas, sem êxito... 

(...) A nossa indicação é que poderão fazer os trabalhos de casa, ter até uma 

ajuda, mas não mais do que uma hora, se há crianças mais lentas deve ser 

respeitado ritmo da criança, mas não deve estar mais do que uma hora. Uma 

das sala pode ser dedicada a biblioteca, uma sala onde podem também fazer 

trabalhos de casa, mas não sala de estudo, porque efectivamente o ATL não 

é uma sala de estudo. 
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(...)  de facto um dos grandes constrangimentos é que as crianças chegam ao 

ATL, lancham e depois passam o resto do tempo a fazer trabalhos de casa e  

já vem cansadíssimos... 

 

- (...) Os pais fazem muita pressão para que os filhos tenham este 

acompanhamento escolar, o que entendemos, mas vamos tentando que eles 

também entendam que para as crianças é muito cansativo. 

O ATL acaba por dar esse apoio que poderia ser dado pela escola do lº ciclo 

o ATL deveria ser um complemento. Já temos alguns exemplos que 

funcionam. Tudo depende dos técnicos que estão no ATL dos pais como das 

próprias professores. 

 

Nas férias há muito menos crianças o que prova que o ATL é um espaço 

para fazer trabalhos escolares, para ajudar nos deveres. 

 

Se os meninos não fazem os TPC no ATL são os pais e os professores que 

sugerem logo que eles saiam e procurem um espaço onde isso seja pratica 

- (...) aqui eles fazem os trabalhos de casa e os pais querem mesmo isso (...) 

se eles não fazem os pais ficam todos chateados e vêm em cima de nós. 

(...) acho bem porque eles tem de fazer os trabalhos em algum lado, passam 

aqui muito tempo... fazem aqui.  Normalmente tem uma hora... 

- eu também fiz quando era pequena e não me fizeram mal... 

- devia ser proibido fazer tanto trabalho escolar... as crianças trazem para o 

ATL trabalhos que não sabem fazer... 

 

(...) Os pais têm muito receio da escola e a maior parte quer é que os 

meninos façam os TPC, os trabalhos de casa. 

Compreende-se, eles chegam cansados a casa, do trabalho, melhor não terem 

de ajudar os filhos, alguns até nem tem hipótese, mesmo que quisessem. 

Às vezes estamos para aqui a ajudar as crianças conscientes de que não 

sabemos ensinar. Os métodos são diferentes. 
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5 – Constrangimentos 

 

Subcategorias 

  

Adultos Entrevistados  

 

Internos 

à instituição 

 

 

 

Falta de espaço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- É  muito difícil sobretudo por causa do espaço que é muito pequeno. 

- O espaço é pequeno os materiais poucos as crianças muitas (...) 

- Estamos neste espaço tão pequeno muitas horas, muitos dias, muitas semanas, muitos 

meses.... é  difícil (...) 

- (...) As crianças gostam sobretudo quando estão interessadas a fazer trabalhos 

manuais ou algum jogo. Neste espaço não dá para fazer mais nada.. 

- No período de férias é impossível ter todas as crianças aqui pelo que solicitamos aos 

pais para ficarem com eles (os que podem, ficam ou vão para os avós) às vezes só 

deixamos as crianças virem para o ATL no inicio do ano se os pais aceitarem essa 

condição. 

- Não me parece que seja bom para as crianças ter de se negociar constantemente o 

espaço onde ficam. Basta um professor faltar na escola para já termos problemas. As 

crianças até já negoceiam. Muitas vezes dizem na Escola que não podem vir para o 

ATL, outras vezes pedem tanto que nós se estiver bom tempo ficamos com eles e 

vamos até ao jardim. 

- No espaço que temos para as crianças ficar muito tempo é completamente 

impossível. 

- (...) Mas de facto, o maior drama é o espaço. 

- (...) temos feito reuniões regulares com os pais e lutado por condições de espaço 

mais interessantes, parcerias, diálogo com a escola e condições de trabalho a todos os 

níveis: educativo, social e pedagógico... Mas tem sido difícil (...) O espaço é pequeno, 

a pressão dos pais para os manter cá é grande, enfim vamos fazendo o que se pode... 

- (...) Se o espaço fosse maior e tivéssemos possibilidade de ter várias actividades para 

as crianças escolherem, era de certeza mais interessante. 

- (...) O espaço é exíguo e o barulho é muito (normal. com crianças que tem de 

conversar que não se podem nem devem manter em silêncio todo o tempo), os 

funcionários nem sempre têm condições para estar tanto tempo no mesmo espaço a 

inventar o que as crianças podem fazer, isto misturado com a pressão para fazer os 

trabalhos de casa, fica mesmo complicado. 

(...) No período de férias é impossível ter todas as crianças aqui pelo que solicitamos 

aos pais para ficarem com eles (os que podem, ficam ou vão para os avós) às vezes só 

deixamos as crianças virem para o ATL no Inicio do ano se os pais aceitarem essa 

condição. 

Algumas crianças têm irmãos mais velhos ou familiares que têm condições para ficar 

com eles. 
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Falta de projecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de recursos 

Financeiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de 

formação  

Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Temos um projecto de Centro isto é, em conjunto com as outras valências (...). 

- (...) No ATL não temos projecto educativo, só plano de actividades. 

- Temos um plano de actividades que fica aquém do que pretendemos por causa das 

actividades escolares. 

 

(...) 

Ir à Escola buscar e levar meninos é muito cansativo sobretudo quando chove A Junta 

de freguesia de vez em quando cede a carrinha e assim é mais fácil mas não temos 

carrinha todos os dias.. 

 

- Temos de estar sempre a inventar coisas para as crianças fazerem.  

(...) Os jogos também não variam muito... 
Temos falta de material e temos de estar sempre com imensos cuidados para termos 

material para trabalhar com as crianças. 

(...) como o espaço é pequeno acabamos por fazer mais expressão plástica do que 

qualquer outra actividade... logo gasta-se mais... 

 

 

 

 

 

 

(...) Dantes havia uns animadores que vinham ao Centro fazer umas actividades com 

as crianças. Era bom porque nós não temos preparação para isso. Agora não é assim 

(...) pela minha experiência posso dizer que faz falta. Nós não temos conhecimentos, 

acabamos a fazer sempre a plástica... 

As crianças precisam de estar entretidas, de fazer coisas.... não conseguem, nem 

devem, estar a olhar umas para as outras a tarde toda. 

É sempre a mesma coisa. É um cansaço para nós e para os meninos. 

(...) 

Há uns anos tínhamos muitas actividades, era mais fácil, hoje estamos sempre aqui, 

não falamos com ninguém. Estamos isoladas. 

Isolamento profissional, cansaço. Conversamos muito pouco com outros técnicos. 

Não temos actividades para fazer é muito tempo dentro das salas sempre igual.  

(...) 

Para as crianças também é difícil... 

(...) 

Passaram por aqui muitos profissionais diferentes, uns mais activos do que outros.  

Mas não param muito tempo. 

(...) 
Ir à Escola buscar e levar meninos é muito cansativo sobretudo quando chove 

A Junta de freguesia de vez em quando cede a carrinha e assim é mais fácil mas não 

temos carrinha todos os dias.. 

(...) 
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Falta de 

formação  

Específica 

 

Temos apoio dos técnicos mas é apoio social eles não fazem trabalho directo com as 

crianças. 

Temos muitas dificuldades em trabalhar com os meninos porque é muito monótono e 

rotineiro 

Cansaço profissional... 

Não temos contacto com outros profissionais nem com outros métodos (...) 

A Obra Diocesana tem dado formação aos funcionários para que saibam como estar 

com as crianças, mas tem outros constrangimentos de espaço e às vezes não 

conseguem por isso.  

 

 

 

 

 

 

Externos  

à instituição 

 

Relação com 

actividade escolar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (...) Apesar de haver uma grande preocupação da nossa parte, em adequar o trabalho 

realizado no ATL com os horários e os conteúdos do lº ciclo, tal sentimento e esforço 

não é recíproco nem da parte da comunidade escolar, nem da família, que nos 

continuam a ver como um local de guarda onde as crianças fazem as refeições e os 

trabalhos de casa. (...) 

- O ATL funciona completamente em função do horário escolar, muito mais em 

função da escola do que do horário dos pais. 

- (...) a escola não se interessa, os professores nem perguntam, mandam! 

 

O ATL funciona completamente em função do horário escolar, muito mais 

em função da escola do que do horário dos pais. 
 

Não há quase diálogo com a Escola. Chamam-nos porque os meninos fazem uma 

asneira, ou porque não fazem os TPC, ou qualquer outro motivo desse género (...)  

nunca para encontrarmos soluções interessantes para as crianças em conjunto. Pelo 

contrário, quando tomamos a iniciativa de dialogar, perguntar, ainda ficamos com 

fama de convencidas (... ) para que as crianças não sofram,  lá vamos fechando os 

olhos e ajudando no que nos parece melhor. 

- (...) às  vezes estamos para aqui a ajudar as crianças, conscientes de que não sabemos 

ensinar. Os métodos são diferentes. 

- (...) Nas férias há muito menos crianças o que prova que o ATL é um espaço para 

fazer trabalhos escolares, para ajudar nos deveres. 

- (...) Se os meninos não fazem os TPC no ATL são os professores que sugerem logo 

que eles saiam e procurem um espaço onde isso seja pratica.  

De facto não está em causa o que deve ou não ser feito mas o que de facto é a 

realidade 

- Os grupos são organizados em função do horário escolar e não em função da idade 

das crianças. .   

- (...) O espaço é exíguo e o barulho é muito (normal. com crianças que tem de 

conversar que não se podem nem devem manter em silêncio todo o tempo), os 

funcionários nem sempre têm condições para estar tanto tempo no mesmo espaço a 
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Relação com 

família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inventar o que as crianças podem fazer, isto misturado com a pressão para fazer os 

trabalhos de casa, fica mesmo complicado. 

- (...) Os Trabalhos de casa dominam a actividade das crianças mesmo quando 

achamos que isso não deveria ser assim. Já tivemos no Centro uma professora do lº 

ciclo do ensino básico que ajudava as crianças nos TPC, mas de momento não. Pelo 

que os Trabalhos de casa são apoiados pela Educadora e pelas Ajudantes de 

Ocupação. Um constrangimento... As crianças nem sempre sabem fazer os trabalhos 

que trazem da escola para fazer mas lá vão fazendo. 

- (...) Estabelecemos um horário para isso (com alguma flexibilidade, para não 

prejudicar as crianças) mas esta problemática dos TPC é realmente preocupante e 

merecia uma compreensão maior por parte dos professores e dos pais. Mas não há 

preocupação em discutir o assunto. Não pela nossa parte, que já fizemos várias 

tentativas, sem êxito.  

- (...) Com a Escola é muito difícil dialogar. Há um grande constrangimento. As 

poucas tentativas que já fizemos nem sempre produziram frutos interessantes. Não há 

essa lógica na escola e se nós não tivermos a iniciativa nem sequer dialogamos. A não 

ser, claro, quando alguma criança tem problemas (sobretudo de comportamento) então 

o Centro é suposto fazer todos os milagres sozinho(...). 

- (...) A Escola assim como os TPC condicionam, de facto, os ritmos dos pais e 

encarregados de educação. 

- Aqui quem fala mais com a Escola é a Educadora Social, ela é que é a responsável. 

 

As pessoas que estão todos os dias com as crianças falam com os pais quando é 

necessário mais alguma coisa é a Educadora (...) 

 

(...) a maioria dos pais não compreende. Só entende o que se passa quem está aqui 

com eles todo o dia, só entende quem por cá passa e fica algum tempo para ver como 

é. É preciso viver aqui o dia a dia para perceber o que realmente se passa. 

 

- (...)Os pais fazem muita pressão para que os filhos tenham este acompanhamento 

escolar, o que entendemos, mas vamos tentando que eles também entendam que para 

as crianças é muito cansativo. 

 

- (...) Fazemos poucas actividades porque os pais querem é que os meninos façam 

trabalhos de casa. Se não fizermos o que os pais querem eles tiram daqui os filhos. E 

depois? Sem crianças o ATL não funciona.. 

- (...) Os pais têm muito receio da escola e a maior parte quer é que os meninos façam 

os TPC.(...) compreende-se, eles chegam cansados a casa, do trabalho, melhor não 

terem de ajudar os filhos, alguns até nem tinham  hipótese, mesmo que quisessem (...). 

- (...) A maioria dos pais não compreende. Só entende o que se passa quem está aqui 

com eles todo o dia, só entende quem por cá passa e fica algum tempo para ver como 

é. É preciso viver aqui o dia a dia para perceber o que realmente se passa. 

- (...) não brincam, isso fazem em casa, se perguntar aos pais eles dizem logo: Brincar 

? brinca em casa. 
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Outros 

- No início do ano, no ATL, fazemos uma reunião com os pais(...) 

(...) Fazemos reunião com os pais no inicio do ano ou quando temos oportunidade (...) 

 

- (...) Não há trabalho conjunto (escola/pais e ATL). Já houve no passado agora não. 

Há neste momento uma politica de trabalho muito diferente de forma que cada um 

trabalha para seu lado. O Centro foi parceiro no agrupamento de Lordelo (TEIP) mas 

de facto o agrupamento nunca funcionou. As instituições estão muito fechadas para si 

e o discurso pela comunidade ou pelo trabalho comunitário nem se faz. Faz-se algum 

trabalho pontual sem nenhuma repercussão nem continuidade. 

(...) O Diálogo inter-institucional - faz falta. Desde que acabou o TEIP – Território 

educativo de Intervenção Prioritária, piorou. Há menos encontros entre as diferentes 

instituições sociais e educativas, menos reflexão conjunta, menos espaços de trabalho 

comuns. Fazemos actividades comuns, pontuais, mas pouco trabalho em conjunto. 

Há muitos constrangimentos: económicos, de tempo, sociais, educativos enfim... 

 

(...) com a Escola é muito difícil dialogar. Há um grande constrangimento. As poucas 

tentativas que já fizemos nem sempre produziram frutos interessantes. Não há essa 

lógica na escola e se nós não tivermos a iniciativa nem sequer dialogamos. A não ser, 

claro, quando alguma criança tem problemas (sobretudo de comportamento) então o 

Centro é suposto fazer todos os milagres sozinho... 

Não há feed-back o diálogo é unívoco... 

 

(...) há muito desemprego (PT) e algumas destas crianças têm os pais desempregados 

(acho até que é a maioria). Vivem do rendimento mínimo, de biscates. Dependem 

muito da Segurança Social. Uma desgraça... 

Neste aspecto a vida do bairro (PT) tem piorado e assim a das crianças. É um ciclo 

vicioso. Hoje estão no centro mas quando acabam o lº Ciclo do Ensino Básico ficam 

por aí pelo bairro. Alguns ainda vêem para o grupo de jovens outros ficam logo pelo 

caminho. 

É muitas vezes uma dor de alma ver alguns destes meninos com quem trabalhamos, 

metidos na droga ou por aí a faltar à escola.  

Os que não tem sucesso logo no primeiro ciclo é sabido, ficam pelo caminho. 

Assim: não têm perspectivas de vida e perde-se o apoio.... 

 

Uma minoria vence e sempre que podem, abandonam o bairro à procura de melhores 

soluções de vida. 

 A desigualdade, reproduz-se aqui. 

(...) já tivemos aqui casos complicados de crianças que choram por tudo e nada e que 

têm sintomas de cansaço e depressão, quer por serem boas alunas e querer 

corresponder às expectativas dos pais e professores quer exactamente pela situação 

contrária. 

 

(...) A construção, manutenção das escolas assim como a colocação de pessoal não 

docente é da competência da autarquia. A Acção Social escolar, os subsídios para os 
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livros etc passou para as Câmaras ... Mas só ensino formal. O resto eles ( a autarquia – 

Câmara) nem lhes interessa acham que é tudo com a Segurança Social. 

 

A Câmara não apoia este tipo de instituições? (ATL) muito pelo contrário. São opções 

políticas.  

Por eles deitavam tudo abaixo. As pessoas iam para qualquer lado... tanto lhes faz. 

Mas não pode ser uma regra absoluta. Tudo depende. Não vejo mal nenhum em haver 

bairros... tem é de ser dimensionados... arranjados. 

 

(...) A Câmara acha que a Segurança Social é que tem de fazer tudo. Para eles a 

autarquia não tem de fazer social. Aliás já nem tem Pelouro de Acção Social. Para este 

executivo, eles são senhorios... Fazem o papel de senhorios, portanto só tratam das 

casas, de resto, a Segurança Social que faça... é o que eles acham.... 

Não lhes interessa o inquilino...  fazem despejos e pronto... É assim.... 
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6 - Contributos 
 

Subcategorias 

  

Adultos Entrevistados  

 

 

Factores de  

desenvolvimento 

 

 

Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (...) Estas Instituições beneficiando de uma perspectiva não assistencialista, mais 

pedagógica, por vezes trazem benefícios à população porque aumenta as suas expectativas 

de uma vida mais participativa menos rotineira. Podem abrir o leque de conhecimentos das 

crianças e assim dos seus familiares. 

- Tem momentos muito agradáveis e as crianças são uns amores, é o que vale. 

Nós vivemos o dia a dia deles, as angústias, os receios, os insucessos, os sucessos. 

Há miúdos muito trabalhadores e sossegados outros, muito difíceis. 

 

Uma minoria vence e sempre que podem, abandonam o bairro à procura de melhores 

soluções de vida. 

(...) Participar é muito importante veja o exemplo da Ópera. A Ópera foi construída desde o 

início. Os habitantes sentem-se muito orgulhosos. Vêem falar nos jornais na televisão etc e 

claro que gostam, sentem-se bem. Estas iniciativas são boas ajudam à auto estima e são 

experiências muito interessantes. Temos apostado em coisas deste tipo. 

Fazer sempre melhor.... 

 

(...) Hoje a freguesia é muito diferente. Há apesar de tudo muita evolução. Evolução 

positiva. Não é o facto de ser pobre (no sentido económico) mas no sentido social... 

Uma criança pode ser pobre não ter recursos económicos e ser bom aluno. Agora há outro 

tipo de pobreza mais complicado... 

 

(...) O Insucesso não e para desistir. E preciso trabalharmos, cada um dá um pouquinho e 

juntamo-nos. Claro que depende sempre das pessoas. 

 É assim, há que reequilibrar. Caminhar e medir, passos para a frente, nada para trás... num 

contexto de negociação permanente. É regime permanente. 

Temos muitos sucessos, imensos. E Insucessos também, mas mais sucessos..... 

Veja o bairro... está muito melhor. A vida nas escolas também está melhor. (FM e Aldoar). 

O que muitas vezes acontece é que continuamos a querer que os meninos façam tudo igual. 

Não é possível...as crianças que não percebem bem o que estão a fazer na escola devem ser 

encaminhadas para fazer coisas que gostam, sobretudo quando tem 14,15 e 16 anos ... 

Há miúdos que não estão na escola a fazer nada. Quando eles não vão à escola os 

professores ficam todos contentes. É incrível...Não trazem caderno etc... (...) Os cursos de 

formação na maior parte da vez são mais do mesmo. Às vezes, além de mais do mesmo, 

são até os mesmos professores.... 

Nós inventamos uma solução nova: fazemos de conta que não vemos! 
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Local 

 

 

 

Não pode ser.... 

 

- (...) Estas Instituições beneficiando de uma perspectiva não assistencialista, mais 

pedagógica, por vezes trazem benefícios à população porque aumenta as suas expectativas 

de uma vida mais participativa menos rotineira. Podem abrir o leque de conhecimentos das 

crianças e assim dos seus familiares. 

 

- Tentamos trabalhar com os jovens, resulta, mas é um esforço muito grande, falta de 

recursos humanos e materiais. 

 

(...) Depois do TEIP manteve-se a ideia de território educativo, juntamo-nos de vez em 

quando, há poucos recursos, pouco tempo, mas a ideia de parceria é no entanto de manter, 

a ideia de que temos de rentabilizar o que já foi feito, conversar etc. Essencialmente pelas 

parcerias  

O Desenvolvimento local só se faz no local. Todas as mudanças sociais são morosas e 

longas mas estamos no caminho certo. Tudo o que se tem feito por aqui novas dinâmicas, 

actividades conjuntas etc... tem sido muito importantes para a freguesia. Participar é muito 

importante veja o exemplo da Ópera. A Ópera foi construída desde o início. Os habitantes 

sentem-se muito orgulhosos. Vêem falar nos jornais na televisão etc e claro que gostam, 

sentem-se bem. Estas iniciativas são boas ajudam à auto estima e são experiências muito 

interessantes. Temos apostado em coisas deste tipo. 

Fazer sempre melhor.... 

 

(...) Haver contributos dos diversos parceiros da comunidade, por exemplo se a escola tem 

espaço e se há um professor de ginástica que pode fazer umas actividades com as crianças 

que estão no Centro, eu acho favorável, ou outro tipo de parcerias. É preciso rentabilizar os 

recursos da comunidade em vez de estar cada um para o seu lado... 

 

(...) Tem de haver uma filosofia de intervenção. A ideia é sermos mediadores e 

facilitadores de projectos, intervindo junto de grupos de carácter social que tenham 

algumas debilidades educativas. Tentar que as suas preocupações educativas sejam 

aprofundadas evitando assim que se assumam meramente como locais de guarda. É o caso 

dos ATL que são instituições de guarda. Há vários que guardam as crianças e se fecham 

em si não estando ligados à comunidade. O que temos feito é: numa primeira fase 

seduzimos numa lógica de oferta e, numa segunda fase propomos actividades de carácter 

pedagógico e lúdico, por efeito demonstrativo, que possam alertar e ajudar a transformar 

métodos de trabalho e vícios cristalizados. Tentamos sempre introduzir uma lógica de 

problematização.  

 

 
(...) Há ainda uma outra questão que é paralela a esta e que se prende com a ocupação de 
jovens que abandonam a escola ou que têm percursos menos bem sucedidos.  
(...) Os projectos acabam como começam e, muitas vezes na altura em que estava tudo 
preparado para se rentabilizar os esforços encetados os projectos acabam.  
Esta é uma das consequências das contradições políticas permanentes e das mudanças de 
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executivos que fazem ainda com que as experiências não sejam rentabilizadas É aqui que 

entram os vários parceiros como mediadores imprescindíveis para o desenvolvimento 

local, ajudando por exemplo a contornar situações como esta 

 

(...) As parcerias são determinantes, não se existe isoladamente.  

As preocupações são alargar e aumentar a política educativa de resposta.  

Os políticos ignoram os contributos do passado (ir construindo, pegar no que está feito) e 

assim é muito difícil. Muitos projectos são aquilo a que chamo Nesquik (é só dissolver) 

temos um território virgem chegamos ali e pronto, esta feito. Ora os projectos tem anos de 

trabalho que não podem nem devem ser ignorados 

 

(...) 

Quando acabou a experiência do TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária) 
tentamos não perder as experiências então conseguidas e o contacto entre as diferentes 
instituições. Trabalha-se muito por projectos, acaba o dinheiro, acabam os projectos.  
 
Há um plano, as pessoas reúnem duas a três vezes no ano e fazem-se algumas actividades 

em conjunto. Normalmente aproveitam-se as comemorações de datas comuns, estas têm 

por finalidade, por um lado criar momentos de diálogo e rentabilizar os recursos humanos 

e materiais e por outro, dar a conhecer à comunidade que é bom que as instituições 

colaborem e trabalhem juntas. Aproveitamos para desenvolver contactos, acentuar e 

articular parcerias. Juntar ideias para que as instituições não estejam a trabalhar cada uma 

para seu lado A parceria no trabalho comunitário é muito mais do que dizer às pessoas o 

que têm de fazer. É preciso fazer fazendo e o essencial é juntar as pessoas e pô-las à 

conversa, motivá-las por objectivos comuns (...) 

 

(...) Os locais são muito diferentes quando se habitam por dentro ou se olham de fora. Os 

locais dependem das pessoas: do cidadão comum que não se envolve, do que se envolve, 

do líder, dos grupos que respeitam as normas e dos que as ignoram, das instituições, de 

todos... 

 

(...) São as pessoas que fazem e constroem os locais. A educação promove 

desenvolvimento nas pessoas e portanto nos locais. Isto é, o fenómeno educativo provoca 

um encontro de culturas e uma troca de conhecimentos é assim que as pessoas ficam mais 

conscientes dos processos que lhes dizem respeito e acabam por perceber qual o beneficio 

da sua participação 

 

(...) Um investimento num determinado território tem de ser completado com ajuda às 

populações no sentido de se organizarem para que lutem localmente pelos espaços que 

lhes pertencem em vez de os abandonarem. É preciso desenvolver novas sociabilidades, 

criar identidade pessoal e espacial (uma não vive sem a outra) caso contrário, quando estas 

estão no ponto de rentabilizar as suas experiências e aprendizagens saem do bairro. Este é 

um processo moroso e difícil. Tem sido até aqui... 
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7 - Imagem  

 

Subcategorias 

  

Adultos Entrevistados  

 

 

 

Que 

representações 

 

 

Pessoais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucionais 

 

- (...) As famílias das crianças que frequentam o ATL são famílias com 

imensos problemas, isso claro que se reflecte nas crianças e claro 

infelizmente nas representações que quem trabalha com eles tem (...) 

Há muito desemprego e algumas destas crianças têm os pais 

desempregados (acho até que é a maioria). Vivem do rendimento mínimo, 

de biscates. Dependem muito da Segurança Social. Uma desgraça.  

Neste aspecto a vida do bairro tem piorado e assim a das crianças. É um 

ciclo vicioso. Hoje estão no centro mas quando acabam o lº Ciclo do 

Ensino Básico ficam por aí pelo bairro. Alguns ainda vêem para o grupo 

de jovens outros ficam logo pelo caminho. 

É muitas vezes uma dor de alma ver alguns destes meninos com quem 

trabalhamos, metidos na droga ou por aí a faltar à escola.  

Os que não tem sucesso logo no primeiro ciclo é sabido, ficam pelo 

caminho. 

Assim: não têm perspectivas de vida e perde-se o apoio.... 

Algumas das famílias das crianças que frequentam o ATL de PT são 

famílias com imensos problemas isso claro que se reflecte nas crianças e  

claro infelizmente nas representações que quem trabalha com eles têm. 

 

(...) 

Aqui neste bairro (Fonte da Moura)  é um pouco diferente da maior parte 

dos bairros. Não está muito nos jornais nem na televisão... é um bairro 

sossegado desse ponto de vista, este resguardo é favorável à população. As 

atenções vão todas para ... e assim os habitantes não se mostram tanto. É 

um bairro mais discreto. É um dormitório, as pessoas saem pela manhã 

para trabalhar e voltam no final do dia. Tem coisas boas e más como em 

todo o lado. 

Na valência de ATL temos de tudo um pouco. São crianças... algumas já 

estão connosco desde os 3 meses, outras desde os 3 anos. A maior parte 

quando chega ao ATL já conhece bem o Centro e toda a equipe e, já quase 

toda as funcionárias também conhecem as crianças, assim é bastante mais 

fácil trabalhar com os pais. Já estão habituados a fazer reuniões com as 

educadoras, já conhecem o trabalho que fazemos. Têm uma imagem muito 

positiva do trabalho que se realiza aqui. 
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Anexo 2 – VI 
Questionário 
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Projecto de Investigação 

“ATL um tipo específico de Instituição Educativa ” 
 
Introdução 
No âmbito de um projecto de investigação  estamos a realizar um questionário a profissionais de ATL – Actividades 
de Tempo Livre - com o objectivo de recolher a sua opinião acerca de alguns aspectos relacionados com o 
funcionamento deste tipo de Instituição Educativa . 
As informações recolhidas são confidenciais e de acesso restrito à equipa de investigação. 
Assinale as suas respostas de acordo com as instruções fornecidas em cada questão.  
Não coloque o seu nome. 
Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 

I - Dados de caracterização sócio-profissional dos inquiridos 
1. Idade:   Anos  
 
2. Sexo:   Masculino  Feminino   
 
3. Nível de escolaridade:  
  
1º Ciclo  2º Ciclo  3º Ciclo  Secundário  Superior  
   
Se indicou Superior especifique o curso:   
   
4. Por favor indique quantos os anos de serviço possui   Anos  
 
5. Por Favor indique qual a sua função na instituição    
    
6. Por favor indique quanto tempo de serviço possui a trabalhar na valência 

de  ATL  Anos  

7. Por favor indique se trabalhou  noutras valências com crianças    
creche  Jardim de Infância    Outra (especifique): 

 

Por favor indique qual é a sua situação profissional actual 
 

Efectivo  Contrato a termo certo    Outra (especifique): 
 
8. Tem frequentado acções de formação relacionadas com o exercício da sua profissão? 

  
Se sim em que áreas? 

Formação pessoal e social  Áreas de expressão  Primeiros socorros   
 

Outras: 
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II - Dados relativos ao ambiente de ATL 

9. Seleccione cinco itens e hierarquize-os de 1 para o mais importante e 5 para o menos importante explicitando o 
que considera que caracteriza um espaço ATL.   

 
Espaço para actividades consideradas de “tempos livres”  
Espaço lúdico  
Espaço de apoio social  
Espaço para as refeições das crianças (almoço e lanche)  
Espaço para fazer os trabalhos escolares   
Espaço para fazer actividades que contribuam para melhorar o desempenho escolar   
Local de guarda de crianças  
Local de apoio aos encarregados de educação  
Outros (especifique):  
  

 
 

10. Seleccione cinco itens e hierarquize-os de 1 para o mais importante e 5 para o menos importante explicitando o 
que na sua opinião as crianças deveriam fazer durante o tempo que frequentam o ATL. 

 
Brincar  
Jogar  
Fazer actividades lúdicas da sua escolha  
Fazer actividades lúdicas orientadas pelos adultos  
Fazer trabalhos escolares   
Fazer actividades extra-escolares  
Fazer actividades escolhendo entre as diferentes actividades propostas  
Esperar que os encarregados de educação as venham buscar  
Outros (especifique):  
  

 
 
III – Factores relevantes para o funcionamento do ATL 
 

11. Tente explicitar o que considera relevante para o trabalho no ATL (assinale com um X as suas respostas) 
 
 Muito 

importante Importante Pouco 
importante Irrelevante Não 

sei 
Gostar de crianças      
Gostar de trabalhar com crianças      
Gostar do trabalho que faz      
Ganhar um bom salário      
Ter um emprego      
Ter um bom horário de trabalho      
Ter preparação cientifico-pedagógica      
Sentir-se realizado profissionalmente      
Sentir-se útil      
Ajudar as crianças      
Seguir um projecto educativo      
Ter condições de trabalho (recursos físicos, 
materiais, didácticos…) 

     

Outros (especifique):      
      

 



 196

12.  Actualmente, no exercício da sua profissão, quais as dificuldades com se confronta mais frequentemente? 
(assinale com um X as suas respostas) 

 
 Muito 

importante 
 

Importante 
Pouco 

Importante 
 

Irrelevante 
Não 
sei 

Exiguidade dos espaços      
Dificuldades de comunicação com as crianças      
Falta de apoio dos encarregados de educação      
Poucas condições de trabalho (recursos físicos, 
 materiais, didácticos…) 

     

As transformações sócio-culturais do meio 
envolvente 

     

Falta de uma legislação específica      
Saber gerir conflitos      
Dificuldade em organizar actividades do interesse 
das crianças 

     

Outros (especifique):      
      

 
 
 

13. O que considera facilitador para o funcionamento do ATL? (assinale com um X as suas respostas) 
 
 Muito 

importante Importante Pouco 
importante Irrelevante Não 

sei 
O espaço de atendimento      
Revestimento dos espaços      
Número de crianças       
Recursos materiais disponíveis (jogos, materiais 
desgaste rápido etc) 

     

Planificação das actividades      
Disponibilidade de tempo para as crianças      
Respeitar as iniciativas das crianças      
Orientar as crianças no que devem fazer      
Outros (especifique):      
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IV - Dados relativos às relações com os encarregados de educação 

14. O que considera mais relevante na relação entre os profissionais de ATL e os encarregados de educação? 
(assinale com um X as suas respostas) 

 
 Muito 

importante Importante Pouco 
importante Irrelevante Não 

sei 
Explicitar as regras de funcionamento da 
instituição  

     

Explicitar o tipo de trabalho pedagógico 
desenvolvido na instituição 

     

Cooperar com os Encarregados de Educação 
seguindo as suas orientações 

     

Dar oportunidade às crianças para 
desenvolverem a sua capacidade de diálogo 
com os pais / encarregados de educação 

     

Dar sempre razão aos pais/enc. de educação      
Dar sempre razão às crianças      
Outros (especifique):      
      

 
15. Qual a importância deste tipo de instituição para os encarregados e educação? (assinale com um X a sua 

resposta) 
 

Muito 
importante Importante Pouco 

importante Irrelevante Não 
sabe 

 

    
 
Porquê: 

 
 
 
V – Do seu ponto de vista qual a importância deste tipo de instituições para as crianças ? 

 
16.  (assinale com um X a sua resposta) 
 

Muito 
importante Importante Pouco 

importante Irrelevante Não 
sabe 

 

    
Porquê: 
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VI – O que é um ATL para si? 
 

17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
 
 
 



 199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – VII 
Grelhas de análise dos questionários 
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Foram realizados 16 questionários tendo obtido resposta a 13 com a seguinte 
distribuição: 
 

 
 

Inquiridos 

 

19-20 

 

21-30 

 

31-40 

 

41-50 

 

+ 50 

 

 
Distribuição etária 

 
1 

 
1 

 
4 

 
6 

 
1 

 

 
Total 

 
1 

 
1 

 
4 

 
6 

 
1 

 
13 

Tabela 1Q- Distribuição etária dos Inquiridos
 

 
 

Inquiridos 

 

Masculino 

 

Feminino 

 

Total 

 
Género 

 
1 

 
12 

 
13 

Tabela 2Q- Género dos Inquiridos
 

 
 
 

 

Inquiridos 

 

1º Ciclo 

Ensino 

Básico 

 

3º Ciclo 

Ensino 

Básico 

 

Ensino 

Secundário 

 

 

 

Bacharelato 

 

 

 

Licenciatura 

 
Nível de 

Escolaridade 

 
1 

 
2 

 
6 

 
3 

 
2 

 
Área da 

licenciatura 

    
Ed. Social e 

Ed. Infância 

 
Ed. Social e 

Ed. Infância 
 

Total 
 
1 

 
2 

 
6 

 
3 

 
2 

Tabela 3Q – Nível de Escolaridade dos Inquiridos
 
 

 
 

 
  

Educadora 

 

Ajudante de 

Ocupação 

 

Total 

Função na instituição  
4 

 
9 

 
13 

 
Situação profissional 

 
Efectivo/a 

 
Efectivo/a 

 

Tabela 4Q – Função e situação profissional dos Inquiridosl
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Anos de Serviço 

 

0-1 

 

2-4 

 

5 - 10 

 

11 - 20 

 

+20 

 

 
Nº e pessoas com 

Tempo de serviço na 
valência ATL  

 
2 

 
2 

 
2 

 
 

 
1 

 
7 

Nº e pessoas com 
Tempo de serviço 
noutras valências 

com crianças 

 
 

1 

 
 
1 

 
 
2 

 
 

7 

  
 

11 

 
Total 

 

 
3 

 
3 

 
4 

 
7 

 
1 

 
18 
 

Tabela 5Q – Tempo de serviço dos Inquiridos
 
 

 

Inquiridos 

 

 

 

Área 

 
Frequentou acções de 

formação 
relacionadas com o 

exercício da profissão 

 
 

11 

 
Saúde (1) 

Formação pessoal e social (10) 

 
Não frequentou 

acções de formação 
relacionadas com o 

exercício da profissão 

 
 

2 

 
 
 

 
 

 
13 

 
 

Tabela 6Q – Acções de Formação relacionadas com o exercício da profissão
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Base de dados e grelhas de classificação para análise dos inquéritos por 
questionário 

 
 
 
  Idade/Escol   
  1 Total 2 Total 3 Total 4 Total 5 Total Total 
Sexo 3 1 4 2 4 5 3 3 4 5 4 1 5 Geral 

F 1 1     2 1 3 1 3 3 7 1 1 12
M     1 1                1

Total 1 1 1 1 2 1 3 1 3 3 7 1 1 13

Tabela 1G  – Idade e nível de escolaridade dos sujeitos inquiridos
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Curso         
Função Idade Ciclo Sec. Bach. Lic. Total

1 3       1 1
  4     1 2 3
Total 1       1 3 4

2 1 1       1
  2   1     1
  3   2     2
  4 1 3     4
  5 1       1
Total 2   3 6     9
Total   3 6 1 3 13

 
Tabela 2G  –Nível de escolaridade dos sujeitos inquiridos 
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  Função   

Dados 1 2 
Total 
Geral 

Questão 91 4 7 11
Questão 92 4 7 11
Questão 93 3 4 7
Questão 94 2 6 8
Questão 95 1 5 6
Questão 96 3 4 7
Questão 97   2 2
Questão 98 3   3
Questão 99       
Média de 91_2 4,8 4,6 4,6
Média de 92_2 4,0 3,3 3,5
Média de 93_2 2,7 2,0 2,3
Média de 94_2 2,0 1,5 1,6
Média de 95_2 1,0 3,2 2,8
Média de 96_2 3,0 3,0 3,0
Média de 97_2   2,5 2,5
Média de 98_2 1,0   1,0
Média de 99_2       

 
Tabela 3G  – Dados relativos ao ambiente ATL 

(questão II – alínea 9) 
 

  Função   

Dados 1 2 
Total 
Geral 

Questão 101 4 8 12
Questão 102 3 6 9
Questão 103 3 8 11
Questão 104 4 6 10
Questão 105 1 5 6
Questão 106 4 4 8
Questão 107 1 3 4
Questão 108   1 1
Questão 109   1 1
Média de 101_2 2,3 2,3 2,3
Média de 102_2 3,0 3,5 3,3
Média de 103_2 3,3 3,8 3,6
Média de 104_2 2,3 3,7 3,1
Média de 105_2 5,0 2,2 2,7
Média de 106_2 3,3 3,3 3,3
Média de 107_2 5,0 3,0 3,5
Média de 108_2   5,0 5,0
Média de 109_2   5,0 5,0

 
Tabela 4G  – Dados relativos ao ambiente ATL 

(questão II – alínea 10)
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  Função   

Dados 1 2 
Total 
Geral 

Questão 1101 4 9 13
Questão 1102 4 8 12
Questão 1103 4 9 13
Questão 1104 4 9 13
Questão 1105 4 8 12
Questão 1106 4 8 12
Questão 1107 4 8 12
Questão 1108 4 8 12
Questão 1109 4 8 12
Questão 1110 4 8 12
Questão 1111 4 8 12
Questão 1112 4 8 12
Questão 1113       
Média de 1101 5,0 5,0 5,0
Média de 1102 5,0 4,8 4,8
Média de 1103 5,0 4,8 4,8
Média de 1104 4,3 4,3 4,3
Média de 1105 4,3 4,0 4,1
Média de 1106 4,5 4,3 4,3
Média de 1107 4,5 4,5 4,5
Média de 1108 4,5 4,9 4,8
Média de 1109 4,8 4,8 4,8
Média de 1110 4,5 4,8 4,7
Média de 1111 4,0 4,4 4,3
Média de 1112 4,8 4,8 4,8
Média de 1113       
Tabela 5G  – Factores relevantes para o funcionamento do ATL

(questão III – alínea 11)
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  Função   

Dados 1 2 
Total 
Geral 

Questão 121 3 8 11
Questão 122 3 7 10
Questão 123 4 9 13
Questão 124 3 9 12
Questão 125 3 9 12
Questão 126 3 9 12
Questão 127 3 9 12
Questão 128 3 7 10
Questão 129 1   1
Média de 121 4,7 4,6 4,6
Média de 122 3,0 3,9 3,6
Média de 123 4,3 4,3 4,3
Média de 124 4,3 4,4 4,4
Média de 125 3,7 4,2 4,1
Média de 126 4,7 4,4 4,5
Média de 127 3,0 4,3 4,0
Média de 128 2,3 4,0 3,5
Média de 129 5,0   5,0

Tabela 6G  – Factores relevantes para o funcionamento do 
ATL 

(questão III – alínea 12) 

 
 

  Função   

Dados 1 2 
Total 
Geral 

Questão 131 4 9 13
Questão 132 4 9 13
Questão 133 4 9 13
Questão 134 4 8 12
Questão 135 3 8 11
Questão 136 3 8 11
Questão 137 2 8 10
Questão 138 2 8 10
Questão 139       
Média de 131 4,5 4,8 4,7
Média de 132 4,3 4,1 4,2
Média de 133 4,8 4,7 4,7
Média de 134 5,0 4,8 4,8
Média de 135 5,0 4,6 4,7
Média de 136 5,0 4,6 4,7
Média de 137 5,0 4,6 4,7
Média de 138 3,5 4,6 4,4
Média de 139     
 

Tabela 7G  – Factores relevantes para o funcionamento do 
ATL (questão III – alínea 13) 
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  Função   

Dados 1 2 
Total 
Geral 

Questão 141 3 8 11
Questão 142 3 8 11
Questão 143 3 8 11
Questão 144 2 8 10
Questão 145 1 8 9
Questão 146 2 8 10
Questão 147 1 1 2
Média de 141 5,0 4,9 4,9
Média de 142 5,0 4,9 4,9
Média de 143 4,7 4,6 4,6
Média de 144 4,5 4,8 4,7
Média de 145 3,0 3,1 3,1
Média de 146 3,0 2,8 2,8
Média de 147 2,0 2,0 2,0

 
Tabela 8G  – Dados relativos às relações com os encarregados de educação 

(questão IV – alínea 14) 
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  Função   

Dados 1 2 
Total 
Geral 

Média de 15 4,5 4,7 4,6 
Questão 15 4 9 13 
Questão 15ADV 3 1 4 
Questão 15AL 1 1 2 
Questão 15ALD 1 1 2 
Questão 15DPS 1 3 4 
Contar de 15LG 3 6 9 
Contar de 15TPC 1 2 3 

Tabela 9G  – Dados relativos às relações com os encarregados de educação 

(questão IV – alínea 15- importância desta instituição para os encarregados 

de educação) 

 
 

 
ADV – Actividades Diversas;  

AL – Apoio Logístico;  

ALD – Actividades Lúdicas 

DPS – Desenvolvimento Pessoal e Social; 

 LG – Local de Guarda;  

TPC – Trabalhos para Casa 
 

   
 

  Função   

Dados 1 2 
Total 
Geral 

Média de 16 4,8 4,8 4,8
Questão 16 4 9 13
Questão 16ADV 2 6 8
Questão 16AL 1 2 3
Questão 16ALD 1 1 2
Questão 16DPS 3 2 5
Questão 16ESOC 1   1
Questão 16LA 1 1 2
Questão 16LG   1 1
Questão 16NVA 1   1
Questão 16TPC   1 1

Tabela 10G  – Importância da instituição para as crianças
(questão V – alínea 16)

 
ADV – Actividades Diversas 

  AL – Apoio Logístico ; ALD – Actividades Lúdicas 

  DPS – Desenvolvimento Pessoal e Social; ESOC – Espaço de Socialização 

  LA – Local de desenvolvimento da afectividade; LG – Local de Guarda 

  NVA – Normas e Valores; TPC – Trabalhos para Casa 
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  Função   

Dados 1 2 
Total 
Geral 

Questão 171ADV 3 4 7 
Questão 171AL 1   1 
Questão 171ALD 4 3 7 
Questão 171BRI 1 3 4 
Questão 171DA   1 1 
Questão 171DPS 3 3 6 
Questão 171ESOC 2 1 3 
Questão 171LA 2 3 5 
Questão 171LG 2 1 3 
Questão 171NVA 2   2 
Questão 171TPC 1 6 7 
Tabela 11G  – O que é um ATL para si? (questão VI – alínea 17-a) 

 
 

ADV – Actividades Diversas 

  AL – Apoio Logístico ; ALD – Actividades Lúdicas; BRI – Brincar;  

DA – Desenvolvimento da Autonomia; 

  DPS – Desenvolvimento Pessoal e Social; ESOC – Espaço de Socialização 

  LA – Local de desenvolvimento da afectividade; LG – Local de Guarda 

  NVA – Normas e Valores; TPC – Trabalhos para Casa 

 

 
Função   

Dados I 1 2 Total Geral 
Questão 172FE 1 1 2 
Questão 172FP 1 1 
Questão 172FRF 1 1 
Questão 172RF 1 1 

 
Função   

Dados II 1 2 Total Geral 
Questão 173ADV 1 1 2 
Questão 173ALD 1 1 
Questão 173DPS 1 1 
Questão 173LLIB 1 1 
Questão 173TPC 1 1 

Tabela 12G  – O que é um ATL para si? (questão VI – alínea 17-b) 
 
 

Dados I - constrangimentos  
FE – falta de espaço; FP – falta de pessoal; 

 FRF – falta de recursos de formação; RF – recursos financeiros 
 

Dados II - o que deveria ser um ATL 
ADV – actividades diversas; ALD – Actividades lúdicas; 

DPS – desenvolvimento pessoal e social; LLIB- liberdade de brincar 
TPC- trabalhos para casa 
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Síntese da análise dos inquéritos por questionário 

 
A maioria dos inquiridos consideram que o que caracteriza um ATL é ser um espaço 

onde as crianças devem fazer actividades lúdicas e brincar. De uma maneira geral, as 

pessoas diferenciam actividades lúdicas de tempo livre considerando que são coisas 

diferentes. O mesmo número de pessoas considera que tempo livre é um tempo com 

liberdade mas não é isso que é mais valorizado (tabela 3Q e 4Q). Os inquiridos acham que 

o ATL é um espaço para fazer trabalhos de casa valorizando igualmente o tempo livre 

das crianças como um tempo para fazer actividades lúdicas. As educadoras com maior 

grau de escolaridade valorizam este espaço como local para melhorar o desempenho 

escolar. As mesmas inquiridas desvalorizam o espaço como local de guarda, embora 

refiram que é essencialmente um espaço de apoio aos pais e encarregados de educação. 

Quanto ao que as crianças deveriam fazer no período em que estão no ATL, a maioria 

dos/as inquiridos/as acha que as crianças devem fazer actividades lúdicas orientadas 

pelos adultos, actividades extra escolares e brincar. As opiniões são unânimes sobre o 

que as crianças deveriam fazer no ATL, ou seja, todos os inquiridos acham se devem 

privilegiar actividades diversificadas, no entanto, também mencionam que o que 

realmente se faz são os trabalhos de casa. Assim, no geral valorizam as actividades que 

não são marcadas pelo trabalho escolar, embora valorizem este espaço como espaço 

onde as crianças podem cumprir as suas obrigações escolares.  

Ter projecto educativo não é considerado muito relevante para o trabalho desenvolvido e 

em média as pessoas valorizam o sentir-se útil, gostar de crianças e ter condições de 

trabalho que permitam desempenhar bem a sua profissão (tabela 5Q). 

Sobre as dificuldades com que mais se confrontam no dia a dia a primeira e maior 

dificuldade apontada é a exiguidade dos espaços, um constrangimento que vem 

acompanhado de legislação específica, falta de apoio dos encarregados de educação e 

fracos recursos financeiros e materiais. De seguida, a maior dificuldade é gerir conflitos. 

No geral, os inquiridos com maior grau de escolaridade não revelam dificuldades em 

organizar actividades com as crianças enquanto que os menos escolarizados revelam ter 

dificuldade. (tabela 6Q). No que respeita aos factores que são facilitadores para o 

funcionamento desta valência os espaços de atendimento aparecem em primeiro lugar a 

par dos recursos materiais, seguido do número de crianças e de disponibilidade de tempo 

para as acompanhar. Ter um plano de actividades é a última preocupação (tabela 7Q). 
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No que se refere à relação com os encarregados de educação a maioria refere que é 

muito importante explicitar as regras de funcionamento e o tipo de trabalho pedagógico 

que se pretende realizar, a cooperação aparece em segundo lugar e em terceiro lugar dar 

oportunidade às crianças de dialogar com os pais, a maioria considera ainda que esta 

possibilidade é da maior relevância para que as crianças desenvolvam a sua capacidade 

de diálogo com os pais ou encarregados de educação. A maioria considera que esta 

instituição é muito importante para os pais (quadro I) essencialmente como local de 

guarda (quadro II). 

Os/as inquiridos/as mencionam que este espaço é muito importante para as crianças 

sobretudo para fazerem actividades diversas. Acham ainda que é importante para o 

desenvolvimento pessoal e social. Acham ainda que este espaço é  um espaço onde se 

desenvolvem actividades lúdicas, actividades diversas e onde se faz o TPC (trabalhos 

para casa).  
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Anexo 2 – VIII 
 

Quadro de representação dos actores sociais entrevistados sobre o ATL 
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 Caracterização Palavras-chave Conceitos associados 
 

Lugares de guarda 
Fechados em si 

Sem ligação à comunidade 

 
Seduzir 
Propor 

Demonstrar 
Transformar 

 
Parceria 

Intervenção 
Mediação 

 
Ocupar as crianças 

Desenvolver actividades de 
educação informal 

Completar o processo educativo
 

 
Apoiar 
Ocupar 

Desenvolver 

 
Parceria 

Mediação 
Território 

 

Fazer os trabalhos de casa Comportamento  

Adultos 

 
Local de guarda, para refeições 
e para fazer trabalhos de casa * 

 
Prolongamento do trabalho 
iniciado na creche e jardim 

Local de aprendizagens 
futuras** 

 
Diversidade etária 

Ludicidade 
Interacção 

Desenvolvimento 
Aprendizagem 

Ensinar e aprender 

 
Formação 

Desenvolvimento 

Crianças 

 
Estudar 

Fazer Trabalhos de Casa 
Comer 

Lanchar 
Brincar – jogar - passear 

 

 
Estudar 

Trabalhos de Casa 
Brincar 

 
Jogar 

 
 

*Como as educadoras acham que são vistos os ATL pelos pais e professores. 

** Como as educadoras o descrevem por escrito 

Quadro 14 - Representação dos actores sociais entrevistados sobre o ATL  
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Anexo 2 – IX 
 

Trabalho com crianças 
 

Diálogos seleccionados 

 Entrevistas de grupo 

Entrevistas feitas pelas crianças 
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 Selecção dos diálogos com as crianças 
 

O ATL é um sítio para fazer trabalho de casa86 (7 anos - rapaz) 

 O ATL é um sítio onde fazemos trabalhos, desenhos, para brincar e para comer e 

lanchar (6 anos- rapariga) 

 O ATL é para brincar, comer e estudar (9 anos- rapariga) 

O ATL é para irmos passear, ir ao cinema e estudar (9 anos- rapaz) 

 O ATL serve para conviver com os colegas, ver filmes, ler livros, desenhar e pintar (8 

anos- rapaz) 

 No ATL jogámos ao UNO, fazemos desenhos e estudamos (6 anos- rapaz) 

 No ATL fazemos jogamos jogos, fazemos festas e fazemos trabalhos (9 anos- rapariga) 

 Serve para fazer trabalhos de casa, jogamos jogos e às vezes fazemos composições. (9 

anos- rapaz) 

 No ATL os meninos, jogam e fazem desenhos (9 anos- rapaz) 

No ATL vamos ao parque da cidade e fazemos trabalhos  

(6 anos-rapariga) 

 Nós fazemos sempre deveres, brincamos, trabalhamos, fazemos deveres e saímos 

(7anos – rapariga) 

 Jogamos matrecos e às vezes brincamos (7 anos – rapariga) 

 Fazemos desenhos, trabalhos de casa e comemos (10 anos – rapaz) 

 Brincamos e aprendemos a não fazer asneiras (9 anos – rapaz) 

 Brincamos, trabalhamos e lemos livros (6 anos – rapariga) 

 

                                                 
86 Trabalho de casa é para as crianças e adultos trabalho escolar. Estudar e fazer deveres corresponde 
também a fazer trabalho escolar.  
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A - Entrevista de grupo 

(1 entrevistador 10 entrevistados) 
 
Criança   O que é que você quer saber? 

Adulto  Gostava de saber o que é que vocês perguntavam sobre o ATL se 
quisessem fazer um trabalho sobre o que é o ATL. 

Gostava de saber se tu dizias a um colega teu para vir para o ATL. 
 

Criança Os meus colegas já estão cá.... 
 
Adulto  Também gostava de saber se o ATL tem interesse para os meninos. 
Crianças Tem muito interesse, nós jogamos, comemos e fazemos trabalhos... 
 
Adulto   O que são trabalhos? 
 
Crianças São coisas... fazemos coisas, desenhos, pinturas, olha sei lá... tudo.... 
 

Posso ser eu a fazer a entrevistas aos meus colegas? 
 

Adulto  Podes. 
 

Está bem, eu faço essa entrevista p’rá você. 
 
 

B – Entrevistas feitas pelas crianças87 
 
(...) 
 
Pergunta - O que gostas mais de fazer no ATL? 

Respostas  Ir para as salinhas 

  Brincar com os amigos 

  Jogar jogos 

  Fazer prendas para as festas 

  Jogar matrecos 

  Jogar sega 

  Trabalhar com as funcionárias 

  Desenhar 

  Jogar matrecos 

  Estudar 

  Jogar jogos 

                                                 
87 Os nomes das crianças não fictícios 
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  Jogar matrecos 

  Desenhar 

  Jogar sega 

   

Pergunta  Qual a menina que gostas mais? (...) 

Perguntas Como te chamas Vera ? 

  Chamo-me Vera..... 

  Obrigado 

  E tu Rui... como te chamas? 

  Eu chamo-me Rui..... 

  E tu Carlos ..... 

  Chamo-me Carlos... (...) 

Pergunta Quantos anos tens? 

  Tenho 9 

  E tu? 

Pergunta  Gostas mais do ATL ou da Escola? 

  Do ATL. 

  Porquê? 

Nas escola temos recreio e aqui não, na escola não temos jogos e aqui 

temos, na escola escrevemos e aqui ... também, na escola não temos sega 

e aqui temos, na escola não temos matrecos e aqui temos, na escola 

temos DVD e aqui não, na escola temos uma professora e aqui 4 

meninas... 

Não é assim! Ele está a mentir.... 

E não.... 

Ai não, então? 

Às vezes temos uma professora e 4 estagiárias... Vês!... 

A minha professora é muito pequena e a tua é maior... e aqui as meninas 

não são muito pequenas... 

É muito diferente... mas aqui no ATL temos vídeo e na escola também.... 

E as mesas são diferentes... 

Na escola são castanhas e aqui não.... 
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Pergunta O que gostas mais de fazer? 

  Estudar, Jogar futebol e jogar sega.... 

 

Pergunta Gostas de estar com a professora? 

  Gosto. 

É melhor estar com a professora do que com os amigos, com os amigos 

não se faz nada. 

eu gosto mais de estar com os amigos. 

É... mas com a professora aprende-se mais, com os amigos é só 

brincadeiras! 

Eu chamo-me Hugo e entrevistei os meus colegas. 

Amanhã você vem cá? 

Posso fazer mais entrevistas? 

Então está bem...faço mais amanhã...combinado! 

 

C - Entrevista de grupo 

 (...) 

  Escrever é mais importante do que brincar... 

Porquê? 

  Para ter um emprego e para se passar na escola 

  Escrever e ler é estudar, mas jogar futebol é só jogar... 

  Para brincar não é preciso aprender. (...) 

Adulto  E jogar futebol não é brincar? 

  Não, não é brincar, é jogar... 

  Brincar... é brincar, e jogar é jogar é muito diferente... 

Adulto  Então o que é brincar para ti? 

  É andar às caçadinhas, às correrias e às “apanhas” 

  Vocês concordam? 

  Sim... 

  Eu gosto de brincar, estudar é seca... 

  Estudar é escrever, ler e fazer fichas de avaliação. 
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Adulto  A brincar não se aprende? Quando brincas com os teus colegas no recreio 

e aprendes um jogo novo, como aquele que há pouco estivemos a fazer, 

não se aprende? 

Aprende mas não interessa para nada... 

 Eu também acho...é só para descontrair! 

Adulto  Descontrair de quê? 

  Sei lá.... 

  Estamos cansados! 

Adulto  Acham que os meninos/as deviam ter mais tempo para estudar ou para 

brincar? 

 Para estudar, estudar é mais importante. 

 É isso que vocês gostam mais, de estudar? 

 Não, mas é mais importante. 

Adulto Não se podem fazer as duas coisas e achar que são ambas importantes? 

 Não, porque estudar é mais importante 

 Eu acho que também é importante brincar.. 

 Eu acho que gosto mais de brincar... 

Adulto Como resolvem isso aqui no ATL? 

 Uma hora para estudar e uma hora para brincar. 

Adulto Porque acham que estudar é mais importante? 

 Para aprender a ser melhor, para ter um trabalho bom, para ganhar 

dinheiro... 

Para aprender 

Quando não sei tenho de me esforçar... 

Para aprender tenho de estudar muito. 

Adulto Há pouco a vossa educadora disse para irem estudar e vocês não 

quiseram, começaram até a “barafustar” e a dizer que “seca” queremos ir 

jogar à bola... “ é sempre a mesma coisa” pareceu-me que não estavam 

interessados em estudar. Agora fiquei confusa, não estou a perceber nada, 

podem-me explicar? 

Sei lá... Olha...Porque é fixe. 

 Jogar à bola é fixe, estudar não! 
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Diálogos  

Chamo-me ..... tenho nove anos e ando na quarta classe 

Esta sala é da menina ... e dos meninos do ATL da 3ª e 4ª classe 

- Meninos do ATL da 3ª e 4ª classe? Não percebi, queres explicar –me? 

- Andámos na 3ª e na 4ª na escola... e aqui no ATL. 

- Esta sala é onde vemos televisão e vídeos 

- Aqui é o quarto de banho dos meninos 

- Esta é  a sala das funcionárias 

- Este é o  gabinete das meninas e quando alguém se porta mal vimos aqui.... 

- Quando se porta mesmo muito mal vamos lá em cima ... à Dra.... 

(...) 

- Nós estamos na escola de manhã e à tarde as meninas vão à escola nos buscar à 

hora do almoço e às 15h45h. Nós estamos na escola das 9 ao meio dia e da uma 

e um quarto às três e um quarto ... 

- Quando chegamos ao ATL fazemos os trabalhos .. trabalhos de casa ... depois é 

que jogamos e brincámos.  

Tens muitos trabalhos de casa? 

- Só de vez em quando.... 

- Gostas de fazer trabalhos de casa 

- Não gosto lá muito.... 

- Porquê? 

- É uma seca.... 

- Tenho de estar sempre a escrever... cansa a mão... Já estou cheio... 

- Eu gosto é de jogar futebol! 

(...) 

- Gostas estar aqui no ATL ? 

- Gosto... mais ou menos... mas gosto. 

- Gostas mais de estar aqui ou na escola? 

- Na escola... 

- Se pudesses escolher para onde ir depois de acabar a escola (no final do dia) 

para onde querias ir? 

- Para o ATL! .... 

- Então gostas de estar no ATL! 
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- Gosto! 

- E fazes os trabalhos de casa sozinho? 

- Eu não! 

- (...) 

 

Eu chamo-me ...... 

- Eu gosto de ir para o ATL... de vir para o ATL .... 

- Eu faço os trabalhos sozinho porque eu sou repetente e já sei fazer trabalhos 

sozinho... 

- Eu gosto de vir para o ATL só um “coto”, um “coche”.... mais ou menos.... 

- O que isso um “coto” 

- É um bocadinho.... 

- Se eu pudesse escolher ia para casa jogar play station 2  

 

Eu chamo-me ...... 

 Se eu pudesse escolher eu vinha para o ATL... 

- Estudo, faço deveres... 

 

Se fossem vocês a mandar como é que era? O que faziam depois da escola? 

- Se eu mandasse portavam-se bem... 

- Portavam-se todos bem, entravam todos na linha..... 

Então os meninos andam fora da “linha”? explica lá...  

- Portavam-se bem.... 

- Eu mandava e eles faziam o que eu mandava...  

Explica lá melhor, para eu compreender. 

- Se eu mandasse, mandava... 

Então podes explicar o que é para ti portar bem? 

- Portar bem... É estar sossegado .... é respeitar as meninas e as pessoas... eram 

educados... 

Qual a diferença ou semelhança entre portar bem e ser educado? 

- Portar bem é não fazer asneiras e ser educado é respeitar.... 

E vocês estão de acordo com ele? 

 - Estamos.... 
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(...) 

E na escola o que fazem..... 

- Fazemos trabalhos....  

- Na escola é só jogar futebol..... é o melhor... 

- Eu na escola só estudo às vezes 

 

Se eu mandasse na escola era diferente ..... 

 - Pintávamos a escola toda..... 

O que mudavas na escola?... 

- Pintava e arranjava.. a escola está toda estragada e suja.... Pintava tudo... 

(...) 

E aqui? 

Não sei... 

Brincar, pintar, jogar futebol, eu gostava de ainda ser criança.... 

- Gostavas? 

- Achas que é fácil ser criança? 

- Ser criança não é fácil 

Então porquê? 

  - Não nos compreendem.... às vezes quando queremos alguma coisa não nos 

deixam... a nossa mãe não nos deixa sair porque nós somos pequenos e, ela acha que 

nos pode acontecer alguma coisa..... às vezes o meu irmão porta-se mal e mete as 

culpas para mim... eu digo que não sou eu, mas a minha mãe mete as culpas para 

mim... sou mais velha ... e pronto... tenho sempre a culpa.... mesmo que não tenha... 

já sei... já estou habituada... 

- Na escola é igual tenho sempre a culpa... Mas às vezes tenho a culpa porque sou 

mais nova.... 

  Como assim? 

 - ( ...) é assim ...sou sempre eu... 

- Então como é isso? Sei lá... às vezes tenho culpa porque sou a mais nova e 

outras porque sou a mais velha que o meu irmão.... 

 

Então tu achas que os adultos não compreendem o que as crianças querem? 

- Não ... às vezes não compreendem, outras compreendem... 
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Mas será só por isso que disseste ou haverá mais razões ? 

- Não... às vezes é porque andamos à porrada... e aos socos... ao fight.... 

- Eu gosto de andar ao fight.... é fixe... 

O que é isso ao “fight”?  um jogo, uma  brincadeira ou quê? 

- É a sério mesmo... Eu ando à porrada mesmo a sério...  

 

(...) 

 

Onde acham que deveriam ser feitos os TPC? Aqui, na escola ou em casa 

- Aqui... é trabalho p’ra carecas .. (risos) e para camelos....aqui é que se fazem os 

trabalhos de casa... olha!.... Num vês?... 

 

(...) 

Sabem o que é o tempo livre 

- É fazer o que nos apetece...  

- Antes do recreio são os trabalhos... depois do recreio os tempos livres 

-  é fazer o que queremos.... 

Mas depois do recreio vocês fazem actividades e nem sempre escolhem.. 

 ou escolhem sempre o que querem fazer depois do recreio? 

- Não, mas já não fazemos trabalhos, já fazemos o que queremos... 

- Depois do recreio às vezes brincámos ou fazemos ginástica... 

E fazem ginástica todos os dias... 

- não só às vezes... à quarta feira.... 

Outra criança entra na conversa 
A sala dos pequenos tem uma menina a tomar conta.... é muito chata.. 

Vou-lhe perguntar o que é o tempo livre. 

- Óh menina o que é o tempo livre? 

- Olha é quando acaba a escola e vens para o ATL ocupar o teu tempo livre. 

Percebes? 

- Olha tempo livre é fazer actividades... 

 

Quantos meninos há nesta sala? 

- 16 
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Que quadro é aquele na parede? 

É o “coiso”  do aniversário... 

O “coiso” do aniversário? 

Sim, é onde diz o número e o mês em que os meninos fazem anos.... 

O número é o mês? É... 

(...)  

Esta sala é a mais fixe... é dos Hooligan... 

Isto é muito divertido e a nossa sala é a melhor... 

(...) às vezes eu até venho nas férias... 

 

Vocês não vem sempre nas férias? Não só às vezes 

Eu acho seca vir sempre... 

 

Outra criança 

Vou perguntar aos meninos que é que eles acham que é estar no ATL 

O que achas que é estar no ATL? 

- É fixe 

- É jogar berlindes 

- Tenho vergonha 

- Não sei 

- É fixe 

- É fixe 

- Não digo 

- É fixe 

- É fixe estar no ATL ... 

- Eu gosto de ler e estudar 

- Eu gosto de brincar no ATL 

(...) 

Para que é que os adultos inventaram estes espaço? 

- Para brincar  

- Para fazer trabalhos 

- Para estar à vontade 

- Para não fazer asneiras (risos)... 
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- Para jogar 

- Para ensinar a trabalhar e a fazer as coisas 

- Ensinar coisas novas 

- Gosto de fazer coisas novas.... 

- Gosto de brincar 

(...) 

 

 

Este espaço é igual ao da escola? 

- Não é mesmo diferente... 

- É muito diferente.... 

Na escola vocês tem um espaço com mesas e cadeiras quase igual a estas e 

fazem trabalhos.. e aqui também... 

- Pois é, temos... mas é muito diferente... 

- É diferente porque são mesas diferentes...as pessoas são diferentes..... 

 

 A mim parece-me quase igual! 

- Mas não é ... 

- Na escola não há nada disto... 

- É diferente. 

- Na escola ensinam e aqui explicam o que nós aprendemos na escola... 

(...) 

-  Não gosto dos trabalhos de casa... são muitos e perco a tarde de brincar.. 

... gosto do recreio.. 

- Brinco com as minhas colegas à sardinha, à macaca.... e outras coisas.... 
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Registos Seleccionados 
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 Registo do diálogo com as educadoras 

 

 

Na Fonte da Moura 

1- 

No nosso caso a vontade das crianças é respeitada sempre que possível.  

Por exemplo: o caso da casinha.  

Partiu de um grupo de meninas. Pediram para usar a marquise. 

Uma necessidade que levantou alguns comentários negativos dos rapazes. Riam-se das 

meninas troçavam... mas, rapidamente a situação se inverteu. Pois começaram a querer 

ir também frequentar esse espaço. 

Dado o espaço ser muito pequeno foi necessário fazer um jogo para que todos pudessem 

frequentar, claro à vez. 

2- 

No que respeita às actividades propõe-se e quem quer faz, quem não quer não faz. 

Mas vamos tentando captá-los. 

Há crianças que começam e acabam, outras nunca querem fazer nada.  

Noção de trabalho colectivo e trabalho individual. 

(...) 

3 –  

(...) 

Há aqui alguns jovens, já muito grandes que ainda precisam de muito “colinho” 

... estão poucas vezes com os pais ou quase não estão... nós temos de facto de estar 

sempre muito atentas porque as necessidades destas crianças são imensas e é 

impossível, com a quantidade de miúdos que temos, de dar muita a tenção a todos. 

Vamos fazendo o que se pode. 

4 –  

Nós estamos para aqui inseridos no bairro mas não somos uma instituição que faz parte 

do bairro. É como se fosse alguma coisa que caiu aqui e que em qualquer altura pode ser 

removida para outro lado. As pessoas que aqui vivem fazem toda uma vida aqui, não 

saiem daqui. 

Há dias descobrimos que há miúdos que nunca foram ao cinema. 
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5 – 

(...) O trabalho com a escola é desgastante. Já houve muito diálogo, hoje não.  

No Jardim as educadoras também se queixam (depende do ponto de vista). Se a 

preocupação é a escola então desenvolvem-se esforços para que os meninos quase já 

saibam ler antes de lá entrar... se a preocupação são as crianças, então o caso muda de 

figura. Depende das professoras e das educadoras ... também dos pais. É muito difícil... 

não impossível. 

(...) 

Só nos chamam para se queixarem das crianças e nos darem ordens...quando não são 

mesmo raspanetes... dialogar nunca. Se uma criança tem um comportamento inesperado 

a culpa ou é dos pais ou é nossa. Perceber porque é que a criança reagiu desta ou 

daquela maneira não está nos horizontes dos professores. Provavelmente eles não têm 

que se preocupar com as crianças da mesma forma que nós ... se entendessem isso, o 

trabalho de cooperação poderia ser valioso... mas não é.  

Nós ensinamos o que não sabemos... submetemo-nos a uma enorme quantidade de 

regras impostas pela escola, mesmo não concordando, e ainda por cima o 

reconhecimento do valor do nosso trabalho com as crianças é praticamente nulo. A 

escola tem um grande protagonismo e os pais não querem arriscar pelo que quando 

estão mais aflitos é a nós que recorrem. Há professores que nem imaginam o que 

realmente se passa com as crianças... a primeira reacção é culpar alguém. 

 

 

Em Pinheiro Torres 

É muito cansativo ir à escola todos os dias buscar e levar meninos. Ainda por cima 

somos gozadas pelas mães que estão à janela a ver e a controlar tudo o que fazemos. 

Estar no meio do bairro é assim... Estamos sempre sob vigia. Até no recreio os 

meninos/as vão lá fora e a família sempre a mandar “bocas” (...). 

 

6 –  

No ano passado tínhamos uma casinha mas este ano não temos.  

Já não ligam muito. 

Gostam é de dançar... 
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7 –  

Este ano só temos ATL de tarde. 

Damos os almoços e os lanches e depois fazem os trabalhos de casa.... 

Fazemos sempre umas actividades, mas temos muitas dificuldades.... 

Farto-me de gastar dinheiro a comprar revistas para ter ideias para trabalhar com as 

crianças. 

É sempre igual. (...) é muito cansativo.... 

 

8 – 

A Junta de Freguesia empresta a carrinha, às vezes, assim é mais fácil. Ir a pé é 

horrível.. e quando chove ainda pior... 

 

9 –  

Agora temos mais condições de trabalho... fizeram obras, temos uma cozinha nova... 

 

 

 

2003/2004 
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Situação um 

Vem aí o Natal. Vamos fazer uma actividade com as crianças. Para isso preparam-se 

materiais. Vêem-se revistas, pergunta-se às colegas de outras valências o que vão fazer 

ou se têm alguma ideia que se possa aproveitar, alguém se lembra de ter visto umas 

bolas bem bonitas para colocar na árvore de Natal e ainda por cima são fáceis de fazer. 

Reciclam-se uns materiais, porque o dinheiro é pouco. As opiniões convergem; o 

consenso advém, também, da falta de recursos. Se a actividade proposta não é fácil 

para a criança, as educadoras decidem qual o seu grau de intervenção. Quando se passa 

à acção já está definido muito pormenorizadamente o que é que a criança tem de fazer. 

As crianças gostam, o argumento é forte. A actividade faz-se.88 

 
Situação dois 

Numa sala observa-se o entusiasmo dos educadores a preparar o material para mais tarde 

trabalhar com as crianças. Os adultos recortam cartolina para que as crianças possam 

desenhar postais de Natal. Para facilitar arranjam-se uns moldes: árvores estereotipadas 

mas bem parecidas, estrelinhas etc. Fazem-se decalques. Para ser ainda mais fácil para as 

crianças vão-se preparando alguns postais, para que possam ver como fica, recortam-se 

alguns bonecos para que seja mais fácil colar. Se não o fizermos vai ser uma confusão. A 

actividade inicia-se. Os materiais não são muitos, todos querem a mesma cor, perguntam 

constantemente como fazer, querem aprender rápido e o postal não pode demorar muito, as 

crianças cansam-se.  

 

                                                 
88 Registo de uma situação do quotidiano.  
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Anexo 2 – XI 
 

Conceito de Tempo Livre nos Documentos Legais  
 
 

1 – Representação do conceito de TL na Lei de Bases do Sistema Educativo 

2 - Quadro Comparativo dos Tempos Livres na Legislação 
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